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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Το ΔΣ της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας - Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολόγων (ΕΕΕ-ΠΕΕ) 
σας προσκαλεί με ιδιαίτερη χαρά στο 49ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού 
και Σακχαρώδη Διαβήτη που θα πραγματοποιηθεί 28-30 Απριλίου 2022, στο ξενοδοχείο Divani 
Caravel, στην Αθήνα. Το συνέδριο θα είναι με φυσική παρακολούθηση τηρώντας όλα τα ισχύοντα 
πρωτόκολλα.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης, το συνέδριο περιλαμβάνει 
διαλέξεις, συμπόσια, συναντήσεις με τον ειδικό (meet the expert), παρουσίαση προφορικών 
ανακοινώσεων και ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters) καθώς και δορυφορικά 
συμπόσια και δορυφορικές διαλέξεις. Φέτος, θα υπάρχουν για πρώτη φορά και Κλινικά 
Φροντιστήρια (workshops) σε τρία σημαντικά πεδία της ειδικότητας, το σακχαρώδη διαβήτη, την 
παχυσαρκία και τη χρήση των υπερήχων. 

Θέματα του Συνεδρίου θα αναπτυχθούν από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους επιστήμονες 
διεθνούς εμβέλειας με βαθιά γνώση του αντικειμένου τους. Στα συμπόσια θα συμμετέχουν 
και συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων αποδεικνύοντας έτσι την εξωστρέφεια της Εταιρείας για 
συνεργασίες, με γνώμονα πάντα το όφελος για τους γιατρούς και τους ασθενείς.

Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζει ο Ενδοκρινολόγος στην αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων, 
οι οποίες στις μέρες μας πλήττουν τεράστιο αριθμό ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως ο 
Σακχαρώδης Διαβήτης, η Παχυσαρκία, οι παθήσεις του Θυρεοειδούς και οι επιπλοκές τους, όπως 
αυτό έγινε έκδηλο στην πανδημία του  Covid-19. Ακόμα, θα συζητηθούν τα νεότερα δεδομένα και θα 
παρουσιαστούν σύγχρονες θεραπείες, σημαντικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις 
και άλλα θέματα που μας απασχολούν στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Η συνέχιση του ανοίγματος προς τους νεότερους ενδοκρινολόγους με την παρουσίαση των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων τους και την ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα του συνεδρίου 
εξακολουθεί να έχει σημαντική βαρύτητα στην εξέλιξη της Εταιρείας μας. Το ίδιο σημαντική 
θεωρούμε και την επιβράβευση ιστορικών μορφών της Εταιρείας μας με ομιλίες και συμπόσια 
σχετικά με την επιστημονική τους ιστορία. 

Ελπίζοντας ότι φέτος θα μπορέσουμε να ανταμώσουμε από κοντά, σας προσκαλούμε να 
συμμετάσχετε ενεργά στο συνέδριο ώστε να μοιραστούμε τη σύγχρονη, διεθνή γνώση και να 
ανταλλάξουμε απόψεις. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Για την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων

H Πρόεδρος 
Ανδρομάχη Βρυωνίδου-Μπομποτά
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Α. Βρυωνίδου-Μπομποτά

Αντιπρόεδρος: Γ. Πιαδίτης

Γεν. Γραμματέας: Μ. Τζανέλα

Ταμίας: Γ. Παπαγεωργίου

Ειδ. Γραμματείς:

Γ. Κάσση

Κ. Παζαΐτου-Παναγιώτου

Φ. Ταλίδης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε. Κασσή

Ε. Κούκκου

Κ. Κώτσα

Κ. Παζαΐτου-Παναγιώτου

Π. Μουρελάτος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Σ.Υ.

Δ. Βασιλειάδη

Θ. Στρατηγού
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Ε. Βασιλάτου

Σ. Πάσχου

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Β. Βασιλείου

Γ. Μισιχρόνης

Α. Σαρπάκης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Α. Γωγάκος

Π. Μουρελάτος

Α. Παπανικολάου

Σ. Σαπουνάς

Γ. Τσούτσας

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
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ΚΡΙΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ Φ. 

ΑΜΠΡΑΧΑΜΙΑΝ Α.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Δ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β.

ΒΑΤΑΛΑΣ Ι.-Α.

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ-ΜΠΟΜΠΟΤΑ Α.

ΔΑΡΑΚΗ Β.

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ Ν.

ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ Ο.

ΚΑΣΣΗ Γ.

ΚΟΚΚΟΡΗΣ Π.

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Γ.

ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗΣ Μ.

ΛΑΪΝΑ Α.

ΛΙΒΑΔΑΣ Σ.

ΛΙΠΑΡΑΚΗ Μ.
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ΚΡΙΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Π.

ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ Α.

ΜΠΟΥΝΤΙΝΑ Μ.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ Ν.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Δ.

ΠΕΠΠΑ Μ.

ΠΙΑΔΙΤΗΣ Γ.

ΠΟΛΥΖΟΣ Σ.

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ Α.

ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ Ε.

ΣΠΑΝΟΥΔΗ Φ.

ΣΥΡΙΟΥ Β.

ΤΑΛΙΔΗΣ Φ.

ΤΖΑΝΕΛΑ Μ.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ Γ.

ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΟΥ Α.
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ 
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ MRNA 
COVID-19 BNT162B2 ΜΕ ΥΓΙΗ ΑΤΟΜΑ, ΕΝΩ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Σ.Α. Πάσχου1, Β. Καραλής2, Θ. Ψαλτοπούλου3, Β. Βασιλείου4, Ι. Χαριτάκη3, Τ. Μπαγ-
κρατούνι3, Β. Κτενά4, Φ. Παπανδρουλάκη4, Σ. Γουμένη5, Γ. Ν. Κάσση4, Ι.Π. Τρουγκάκος5, 
Ε. Τέρπος3, Μ.Α. Δημόπουλος3

1. Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό Κέντρο, Θεραπευτική Κλινική, 
Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών
2. Φαρμακευτική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
3. Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
4. Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Αθήνα
5. Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός: Είναι η πρώτη μελέτη στη βιβλιογραφία με σκοπό: α) να συγκρίνει την 
ανοσολογική απόκριση, δηλαδή την κινητική των εξουδετερωτικών αντισωμάτων 
(Nabs), μετά από εμβολιασμό με mRNA BNT162b2 (Comirnaty, Pfizer/BioNTech) 
μεταξύ ασθενών με αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα και φυσιολογικών μαρτύρων, και β) να 
διερευνήσει πιθανές αλλαγές στη λειτουργία του θυρεοειδούς σε υγιή άτομα χωρίς 
ιστορικό θυρεοειδικής δυσλειτουργίας πριν και μετά τον εμβολιασμό με εμβόλιο 
mRNA BNT162b2 (Comirnaty, Pfizer/BioNTech).
Ασθενείς και μέθοδοι: Η μελέτη συμπεριέλαβε δύο επιμέρους υπομελέτες. Στην πρώτη 
υπομελέτη, τα επίπεδα NAbs μετά τον εμβολιασμό με BNT162b2 mRNA συγκρίθηκαν 
μεταξύ 56 ασθενών με αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα και υγιών μαρτύρων ίδιας ηλικίας 
και φύλου από την ημέρα της πρώτης δόσης ως και τρεις μήνες μετά τη δεύτερη 
δόση. Στη δεύτερη υπομελέτη, οι θυρεοειδικές ορμόνες (T3, T4, TSH) και τα επίπεδα 
θυρεοειδικών αυτο-αντισωμάτων (anti-TG, anti-TPO) 72 υγιών ατόμων χωρίς ιστορικό 
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θυρεοειδικής νόσου εξετάστηκαν πριν από τον εμβολιασμό (D1) και ένα μήνα μετά 
την ολοκλήρωση της δεύτερης δόσης (D50).
Αποτελέσματα: Μεταξύ των ασθενών με αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, η μέση 
εξουδετερωτική αναστολή στη D22, αμέσως πριν από τη δεύτερη δόση δηλαδή, ήταν 
62,5%. Ένα μήνα αργότερα (D50), οι τιμές αυξήθηκαν στο 96,7%, ενώ τρεις μήνες 
μετά τη δεύτερη δόση οι τίτλοι NAbs παρέμειναν σχεδόν ίδιοι (94,5%). Στην ομάδα 
υγιών μαρτύρων, τα επίπεδα NAbs στη D22 ήταν 53,6%. Στη D50 οι τιμές αυξήθηκαν 
στο 95,1%, ενώ μετά από τρεις μήνες ήταν 89,2%. Η στατιστική ανάλυση δεν ανέδειξε 
διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων (p value 0,164, 0,390, 0,105 για D22, D50 και τρεις 
μήνες αντίστοιχα). Όσον αφορά τις αλλαγές στη θυρεοειδική λειτουργία, η μέση τιμή 
για την Τ4 πριν από τον εμβολιασμό ήταν 89,797 nmol/L και ένα μήνα μετά τη δεύτερη 
δόση ήταν 89,11 nmol/L (p-value=0,649). Στη D1 η μέση τιμή Τ3 ήταν 1,464 nmol/L, η 
οποία μειώθηκε σε 1,389 nmol/L στη D50 (τιμή p = 0,004). Για την TSH, οι μέση τιμή ήταν 
2,064 mIU/ml στη D1 και μειώθηκε στο 1,840 mIU/ml ένα μήνα μετά τη δεύτερη δόση 
(p-value=0,037). Παρά την ελάττωση των T3 και TSH, τα επίπεδα των θυρεοειδικών 
ορμονών παρέμειναν εντός του φυσιολογικού εύρους. Δεν ανευρέθηκαν αλλαγές για 
τα αυτο-αντισώματα anti-TPO ή anti-TG.
Συμπεράσματα: Ασθενείς με αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα παρουσιάζουν παρόμοια 
ανοσολογική απόκριση στο εμβόλιο mRNA COVID-19 BNT162b2 (Comirnaty, Pfizer/
BioNTech) με υγιή άτομα, ενώ ο εμβολιασμός μπορεί να επηρεάσει τη θυρεοειδική 
λειτουργία. 

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΘΥΡΕΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ 550 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ι. Ζούπας1, J. C. Jaume2, Σ. Λιβαδάς3, Ε. Καρβούνης4, Δ. Μπαντούνα5, S. Imam2, Ρ. Δ. 
Παπαρώδης2,5

1. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
2. Center for Diabetes and Endocrine Research, University of Toledo College of Medi-
cine, Toledo, OH, USA
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3. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα
4. Κέντρο Αριστείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Ευρωκλινική, Αθήνα
5. Ιδιωτικό ιατρείο, Πάτρα

Εισαγωγή: Τα καρκινώματα του θυρεογλωσσικού πόρου (ΘΓΠ) αποτελούν μια ασυνήθη 
οντότητα, που διαγιγνώσκεται συχνότερα σε ασθενείς που υπόκεινται σε χειρουργική 
αντιμετώπιση διόγκωσης στον τράχηλο, λόγω κύστης του ΘΓΠ. Παρά την σχετικά 
συχνή αναφορά τους σε δημοσιεύσεις περιστατικών, δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 
σήμερα συστηματική καταγραφή της βιβλιογραφίας.
Μέθοδοι:  Πραγματοποιήσαμε μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για 
τον όρο “Thyroglossal duct” στις ιατρικές βάσεις δεδομένων Pubmed, Embase και 
Cochrane την 1η Δεκεμβρίου 2021 και βρήκαμε 1229 δημοσιεύσεις. Εξαιρέσαμε από 
την ανάλυσή μας όσες δημοσιεύσεις δεν περιείχαν περιγραφή περιστατικού(ών), 
καθώς και όσες ήταν σε γλώσσα άλλη πλην των Αγγλικών, Ιταλικών, Ισπανικών και 
Γαλλικών.
Αποτελέσματα: Συμπεριλάβαμε στην ανάλυσή μας 366 δημοσιεύσεις, που περιείχαν 
δεδομένα από 1202 ασθενείς που χειρουργήθηκαν για νοσήματα του ΘΓΠ, Σε 
αυτούς περιλαμβάνονταν n=550 περιστατικά καρκίνου του ΘΓΠ, τα οποία ήταν: 
n=475 (86.4%) θηλώδη καρκινώματα του θυρεοειδούς, n=8 θυλακιώδη καρκινώματα 
του θυρεοειδούς (1.5%), n=5 καρκινώματα από κύτταρα Hürthle (0.9%), n=27 
καρκινώματα εκ πλακωδών κυττάρων (4.9%), n=2 αναπλαστικά καρκινώματα (0.4%), 
n=1 αδενοπλακώδες καρκίνωμα (0.18%), n=1 αδενοκαρκίνωμα (0.18%), n=12 σύγχρονα 
καρκινώματα θηλώδους και θυλακιώδους τύπου (2.2%), n=1 σύγχρονο καρκίνωμα 
εκ πλακωδών κυττάρων με θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς (0.18%) και n=18 
ακαθόριστου ιστολογικού τύπου (4.75%). Εκ των ασθενών n=173 ήταν άνδρες 
και n=273 ήταν γυναίκες; Δεν υπήρχαν δεδομένα φύλου για n=104 περιστατικά. Η 
μέση διάμετρος του όγκου ήταν 1.3±1.3cm (εύρος 0.01-7.0cm); 49.6% εξ αυτών ήταν 
μικροκαρκινώματα (<1cm). Διασπορά στους τραχηλικούς λεμφαδένες παρατηρήθηκε 
σε n=62/243 (25.3%), ενώ απομακρυσμένες μεταστάσεις βρέθηκαν σε n=4 ασθενείς 
(0.7%).
Συμπεράσματα: Τα καρκινώματα του υπολείμματος του ΘΓΠ περιλαμβάνουν 
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ΟΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ TPO ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ, ΕΛΑΤΤΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 
ΓΡΑΜΜΙΚΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ 1620 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ρ.Δ. Παπαρώδης1,2, Σ. Λιβαδάς3, Ε. Καρβούνης4, Δ. Μπαντούνα2, Ι. Ζούπας5, S. Imam1, 

J.C. Jaume1

1. Center for Diabetes and Endocrine Research, University of Toledo College of Medi-
cine, Toledo, OH, ΗΠΑ
2. Ιδιωτικό ιατρείο, Πάτρα
3. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, 
Αθήνα
4. Κέντρο Αριστείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Ευρωκλινική, Αθήνα
5. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
Εισαγωγή: Η χρόνια λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
κινδύνου για την ανεύρεση διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς (ΔΚΘ) 
σε μελέτες κοορτής ασθενών χειρουργημένων με θυρεοειδεκτομή. Ο ρόλος, όμως, 
των αντισωμάτων TPO παραμένει ασαφής. Σχεδιάσαμε την παρούσα μελέτη για να 
εξετάσουμε την επίδραση της συγκέντρωσης των TPO αντισωμάτων στην πιθανότητα 
ανεύρεσης καρκίνου του θυρεοειδούς. 
Μέθοδοι:  Συλλέξαμε δεδομένα από όλους τους ασθενείς που χειρουργήθηκαν με ολική 
θυρεοειδεκτομή σε 4 κέντρα (ΗΠΑ: 1, Ελλάδα: 3), σε διάστημα 14 ετών. Καταγράψαμε 
δεδομένα από τις προεγχειρητικές μετρήσεις των αντισωμάτων TPO, σε όσους 
ασθενείς ήταν διαθέσιμες, καθώς και τα δεδομένα της ιστολογικής εξέτασης του 
χειρουργικού παρασκευάσματος. Ο πληθυσμός χωρίστηκε σε δύο κατηγορίες: TPO+ 

διάφορους όγκους, με ιστολογικά χαρακτηριστικά και επιθετικότητα αντίστοιχη αυτής 
που παρατηρούμε στους όγκους του θυρεοειδούς. Περισσότερη έρευνα απαιτείται 
για να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς καρκινογένεσης στο υπόλειμμα του ΘΓΠ.
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με τιμές ≥ 34IU/ml και TPO- (<34IU/ml). Υπολογίσαμε την αναλογία πιθανοτήτων για 
ΔΚΘ (Odds ratio: OR) με το Fischer’s exact test και συγκρίναμε πολλαπλές αναλογίες 
με το χ2. Tιμές p<0.05 θεωρήθηκαν σημαντικές.
Αποτελέσματα: Μελετήσαμε τα αποτελέσματα 8,425 συνεχόμενων χειρουργείων. 
Προεγχειρητικές μετρήσεις τίτλου αντισωμάτων TPO ήταν διαθέσιμες για 1,620 
ασθενείς: ΔΚΘ n=702 (43.3%), καλοήθεια (BEN) n=918 (56.7%), TPO+ n=524 (32.3%) και 
TPO- n=1096 (67.7%). Ο ΔΚΘ εμφάνιζε ελαττωμένη αναλογία πιθανοτήτων σε ασθενείς 
TPO+ (183/524, 34.9%) σε σχέση με τους TPO- (519/1096, 47.4%), OR 0.60 (0.48-0.74, 
p<0.0001). Οι ασθενείς με τους χαμηλότερους τίτλους αντισωμάτων TPO είχαν τον 
υψηλότερο κίνδυνο ανεύρεσης ΔΚΘ: TPO <10IU/ml n=338/635 (49.3%), και ο κίνδυνος 
ελαττωνόταν σταδιακά με την αύξηση των συγκεντρώσεων των αντισωμάτων: TPO 
34-100IU/ml n=69/162 (42.6%), TPO 100-500IU/ml n=70/168 (41.7%), TPO 500-1000IU/
ml n=16/50 (32.0%), TPO >1000IU/ml n=28/144 (19.4%), p<0.0001.
Συμπεράσματα: Οι αυξημένοι προεγχειρητικοί τίτλοι αντισωμάτων TPO 
φαίνονται προστατευτικοί έναντι της ανεύρεσης διαφοροποιημένου καρκίνου του 
θυρεοειδούς, στην παρούσα, πολυκεντρική μελέτη, μεγάλου αριθμού ασθενών, που 
χειρουργήθηκαν με ολική θυρεοειδεκτομή. Οι αυξανόμενοι τίτλοι TPO αντισωμάτων 
προσφέρουν σταδιακά αυξανόμενη προστασία έναντι του διαφοροποιημένου 
καρκίνου του θυρεοειδούς. Περισσότερη μελέτη απαιτείται για να κατανοήσουμε σε 
βάθος τον ρόλο της αυτοανοσίας του θυρεοειδούς στην πιθανότητα σχηματισμού 
διαφοροποιημένου καρκίνου του αδένα. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ TPO ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΟΡΤΗΣ

Ρ.Δ. Παπαρώδης1,2, Σ. Λιβαδάς3, Ε. Καρβούνης4, Δ. Μπαντούνα2, J.C. Jaume1, S. Imam1, 
Π. Αναγνωστής5
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1. Center for Diabetes and Endocrine Research, University of Toledo College of Medi-
cine, Toledo, OH, USA
2. Ιδιωτικό ιατρείο, Πάτρα
3. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, 
Αθήνα
4. Κέντρο Αριστείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Ευρωκλινική, Αθήνα
5. Μονάδα Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, 1η Μαιευτική και Γυναικολογική 
Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η νόσος Hashimoto αυξάνει τον κίνδυνο διαφοροποιημένου καρκίνου του 
θυρεοειδούς (ΔΚΘ) σε χειρουργικές μελέτες κοορτής. Τα αντισώματα TPO αποτελούν 
σημαντικό παθογενετικό μηχανισμό της νόσου, αλλά ο ρόλος τους στην καρκινογένεση 
δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως. Σχεδιάσαμε την παρούσα μελέτη για να εκτιμήσουμε 
την σχέση της συγκέντρωσης των TPO αντισωμάτων προεγχειρητικά, με τον κίνδυνο 
ανεύρεσης ΔΚΘ σε ασθενείς που χειρουργούνται για διάφορες ενδείξεις.  
Μέθοδοι: Πραγματοποιήσαμε μια συστηματικά ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις 
βάσεις ιατρικών δεδομένων PubMed, CENTRAL και Scopus τον Νοέμβριο του 2021 
για τους όρους “thyroid cancer” και “TPO” ή “peroxidase antibodies”. Υπολογίσαμε 
τον λόγο πιθανοτήτων παρουσίας ΔΚΘ (Odds ratio - OR) σε ασθενείς με αυξημένα 
αντισώματα TPO σε σχέση με ασθενείς με χαμηλούς τίτλους αντισωμάτων TPO. Τιμές 
p<0.05 θεωρούνται σημαντικές.
Αποτελέσματα: Ανακαλύψαμε και μελετήσαμε 408 δημοσιεύσεις. Εξ αυτών, 22 
μελέτες κοορτής δημοσιευμένες μεταξύ των ετών 2006-2021, από 7 χώρες (15 μελέτες 
στην Ασία, και 7 στον Δυτικό κόσμο), πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στην μετα-
ανάλυση. Συνολικά οι μελέτες αυτές περιλάμβαναν n=30,077 ασθενείς, εκ των οποίων 
n=24,096 ασθενείς από την Ασία (80.1%) και n=5981 ασθενείς στον Δυτικό κόσμο 
(19.9%). Σε αυτούς περιλαμβάνονταν n=17,374 ασθενείς με καλοήθεια και n=12,703 
ασθενείς με ΔΚΘ. Ασθενείς με τίτλους TPO αντισωμάτων > 23.6±18.8 (εύρος 5.1-50.0 
IU/ml) ορίζονταν ως θετικοί (TPO+). Συνολικά, μελετήθηκαν n=6,105 (20.3%) TPO+ και 
n=22,882 TPO- ασθενείς (79.8%). Ο ΔΚΘ βρέθηκε σε n=2,817 TPO+ (46,14%) και n=9,122 
TPO- ασθενείς (39,87%), RR 1.31 (1.24 - 1.39, p<0.0001). Η σχέση αυτή ήταν στατιστικά 
σημαντική στους Ασιάτες [OR 1.21 (1.13-1.29, p<0.0001)] και τον Δυτικό κόσμο, [OR 
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Σ. Ψαχνά, Ε. Βογιατζή, Δ. Ιωαννίδης, Δ. Λιλής, Μ. Δράκου, Α. Πολυμέρης, Π.Δ. 
Παπαπέτρου 
Τμήμα Ενδοκρινολογίας- Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη, Γ.Ν.Α “Σισμανόγλειο 
-Αμαλία Φλέμιγκ”

Εισαγωγή: Αναφέρεται στη βιβλιογραφία οτι οι όζοι του δεξιού λοβού του θυρεοειδούς 
ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να είναι κακοήθεις σε σχέση με όζους που εντοπίζονται 
στον αριστερό λοβό σύμφωνα με κυτταρολογικά κυρίως ή/και ιστολογικά ευρήματα.1 
Υπάρχουν ακόμη αναφορές αυξημένου κινδύνου κακοήθειας όζων του ισθμού και 
όζων της μεσότητας των θυρεοειδικών λοβών.2,3
Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης είναι να διαπιστώσουμε που εντοπίζονται 
συχνότερα οι μονοεστιακοί, καλά διαφοροποιημένοι θυρεοειδικοί καρκίνοι σε 
θυρεοειδεκτομηθέντες ασθενείς του Τμήματός μας.
Ασθενείς-Μέθοδοι: Σε ένα σύνολο 226 θυρεοειδεκτομηθέντων ασθενών οι 131 
είχαν καρκίνο ενώ σε 95 διαπιστώθηκε ιστολογικά καλοήθεια. Η ηλικία τους ήταν 
50,75±14,02 (m±SD), εύρος 18-80 έτη. Οι 89 ήταν γυναίκες (68%) και οι 42 άνδρες 
(32%). Οι 113 (86%) είχαν θηλώδες καρκίνωμα και οι υπόλοιποι διαφόρων τύπων 
θυρεοειδικά καρκινώματα. Οι 67 (51,1%) είχαν μικροκαρκινώματα (<1 εκ). Σε 49 
(37,4%) το καρκίνωμα ήταν πολυεστιακό και στους 9 (6,8%) υπήρχαν μεταστάσεις σε 

ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΕΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟΥ ‘ΟΖΟΥ ΠΑΡΑΓΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ;

1.91 (1.66-2.21), p<0.0001], αλλά ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο στον Δυτικό 
κόσμο OR 1.65 (1.44-1.89), p<0.0001.
Συμπεράσματα: Τα αντισώματα της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης αποτελούν 
σημαντικό παθογενετικό μηχανισμό της νόσου Hashimoto, η οποία είναι 
αναγνωρισμένος παράγοντας κινδύνου για ΔΚΘ. Στην παρούσα μετα-ανάλυση 
τα αυξημένα αντισώματα φαίνονται να αυξάνουν τον κίνδυνο του ΔΚΘ, αν και οι 
διάφορες μελέτες χρησιμοποίησαν διαφορετικά κριτήρια για να ορίσουν τα 
φυσιολογικά επίπεδα. 
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επιχώριους λεμφαδένες. Από τους 95 ασθενείς με καλοήθη ιστολογική οι 80 (84,2%) 
ήταν γυναίκες και οι 15 (15,8%) άνδρες. Η ηλικία τους ήταν 52,3 ± 13,69 έτη (m±SD), 
εύρος 18-79 έτη. Από το σύνολο των 131 ασθενών με κακοήθεια μελετήθηκαν περαιτέρω 
79 ασθενείς (58 γυναίκες και 21 άνδρες) με θηλώδες μονοεστιακό καρκίνωμα του 
θυρεοειδούς. Αποκλείστηκαν ασθενείς με δύο ή περισσότερες ενδοθυρεοειδικές 
εστίες,  διότι πιθανώς πρόκειται για ενδοθυρεοειδικές μεταστάσεις και δεν είναι 
γνωστή η θέση της πρωτογενούς εστίας.
Αποτελέσματα: Ανάλυση γυναικών και ανδρών ως ενιαία ομάδα έδωσε 
τα εξής αποτελέσματα. Σε 44 ασθενείς η εστία ήταν στον αριστερό λοβό 
(αναλογία:44/79=0.557) και σε 31 ασθενείς στον δεξιό λοβό (αναλογία:31/79=0.392). 
Σύγκριση των δύο αναλογιών (αριστερού και δεξιού λοβού) έδωσε ένα z=2,071 και 
two-tailed πιθανότητα P=0,038.
Σε 33 γυναίκες η  εστία ήταν στον αριστερό λοβό (αναλογία: 33/58=0.569), σε 21 
στον δεξιό λοβό (αναλογία:21/58=0.362) και σε 4 στον ισθμό (αναλογία:4/58=0.069). 
Σύγκριση των δύο αναλογιών (αριστερού και δεξιού λοβού) έδωσε ένα z=2.234 και 
two-tailed πιθανότητα P=0,026.
Σε 11 άνδρες η εστία ήταν στον αριστερό λοβό (αναλογία:11/21=0.524) και σε 10 στον 
δεξιό λοβό (αναλογία:10/21=0.476). Σύγκριση των δύο αναλογιών (αριστερού και 
δεξιού λοβού) έδωσε ένα z=0,309 και two-tailed πιθανότητα P=0,757.
Συμπερασματικά στο σύνολο των δικών μας ασθενών  που υποβάλλονται σε 
θυρεοειδεκτομή για κακοήθεια, αυτή εντοπίζεται στατιστικά σημαντικά συχνότερα 
στον αριστερό λοβό όπως άλλωστε και στην ομάδα των γυναικών ξεχωριστά. 
Όσον αφορά στους άνδρες η συχνότητα εμφάνισης της κακοήθειας είναι και πάλι 
μεγαλύτερη στον αριστερό λοβό, όχι όμως στατιστικά σημαντικά.   
Βιβλιογραφία:
1. Endocr Pathol (2010) 21:186-189
2. Thyroid March 2020; 30(3): 401-407
3. Ultrasonography 2019;38:231-235
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Κ. Λεβεντάκος, Κ. Πατέας, Χ. Αγγέλη, Χ. Παριανός, Α. Κουτσιαρά, Δ. Στρατηγάκος, Β. 
Θεοχαρίδης, Γ.Ν. Ζωγράφος
Γ’ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Α “Γ.Γεννηματάς” 

Σκοπός: Οι επανεπεμβάσεις στον τράχηλο παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία λόγω της 
εκσεσημασμένης ίνωσης στην περιοχή από τους χειρισμούς  της πρώτης  επέμβασης 
η οποία καθιστά εργώδη την αναγνώριση των ανατομικών δομών και ιδιαίτερα των 
νεύρων. Στόχος της μελέτης μας είναι η ανάδειξη των δυσκολιών στις επανεπεμβάσεις 
τραχήλου  σε περιπτώσεις καρκίνου θυρεοειδούς αδένα  λόγω επιμονής ή υποτροπής 
της νόσου.
Υλικό: Από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Δεκέμβριο του 2021 πραγματοποιήθηκαν 
στην κλινική μας 704 επεμβάσεις τραχήλου για καρκίνο θυρεοειδούς αδένα. Αυτές 
αφορούσαν 521 ολικές θυρεοειδεκτομές, 85 ολικές θυρεοειδεκτομές με κεντρικό 
λεμφαδενικό καθαρισμό, 68 ολικές με πλάγιο λεμφαδενικό καθαρισμό ετερόπλευρο 
ή αμφοτερόπλευρο και 24 επανεπεμβάσεις. Σε  19 από τις επανεπεμβάσεις η  αρχική 
επέμβαση είχε πραγματοποιηθεί αλλαχού. Επρόκειτο για 14 άνδρες και 10 γυναίκες 
ηλικίας 18 έως 81 ετών (μέση ηλικία τα 46,5 έτη). Σε όλες τις επανεπεμβάσεις 
πραγματοποιήθηκε προεγχειρητική έμμεση λαρυγγοσκόπηση για έλεγχο της 
κινητικότητας των φωνητικών χορδών και χαρτογράφηση τραχήλου από έμπειρους 
ακτινολόγους. 
Αποτελέσματα: Οι επανεπεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε χρονικό διάστημα 
2 μηνών με 9 ετών  από την αρχική επέμβαση. Αφορούσαν 3 συμπληρωματικές 
θυρεοειδεκτομές, καθώς είχαν προηγηθεί λοβεκτομές και η ιστολογική  είχε αναδείξει  
την παρουσία θηλώδους καρκινώματος,   15  κεντρικούς  και πλάγιους λεμφαδενικούς 
καθαρισμούς λόγω εμφάνισης λεμφαδενικής νόσου και 5 συμπληρωματικούς 
λεμφαδενικούς καθαρισμούς  στα πλάγια ή στο κεντρικό διαμέρισμα ανάλογα με την 
εντόπιση της νόσου. Σε έναν ασθενή ο οποίος στην  αρχική επέμβαση είχε υποβληθεί 
σε παροχέτευση τραχηλικού αποστήματος από το οποίο ιστοί που εστάλησαν για 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΡΚΙΝΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 5ΕΤΙΑΣ
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ΝΕΟΓΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΝΕΑ DE NOVO ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ 
THRB

βιοψία είχαν αναδείξει την παρουσία θηλώδους καρκινώματος,  πραγματοποιήθηκε  
λοβεκτομή και βιοψία του άλλου λοβού καθώς ήταν αδύνατη η εκτομή του λόγω 
ίνωσης. Σε όλους τους λεμφαδενικούς καθαρισμούς η παρασκευή του πλάγιου 
διαμερίσματος προηγήθηκε του κεντρικού καθώς οι δομές στο πλάγιο διαμέρισμα 
ήταν πιο εύκολο να αναγνωριστούν και η είσοδος στο κεντρικό διαμέρισμα  
ολοκληρώθηκε  με μεγαλύτερη ασφάλεια. Σε όλες τις επανεπεμβάσεις έγινε χρήση 
νευροδιεγέρτη ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η προεγχειρητική χαρτογράφηση 
του τραχήλου για τον σχεδιασμό της χειρουργικής επέμβασης. Ένας ασθενής 
εμφάνισε παρεση του παλινδρομου λαρυγγικου νεύρου . Δεν υπήρξε  μετεγχειρητική 
υπασβεστιαιμία  με εξαίρεση δύο ασθενείς  που είχαν υποπαραθυρεοειδισμό  από 
το πρώτο χειρουργείο. Δεν σημειώθηκε σημαντική λεμφόρροια μετεγχειρητικά σε 
κανέναν από τους ασθενείς. 
Συμπεράσματα: Οι επανεπεμβάσεις τραχήλου για καρκίνο θυρεοειδούς αδένα είναι 
εξαιρετικά δύσκολες αλλά ασφαλείς  και απαιτούν καλό σχεδιασμό και εμπειρία στην 
χειρουργική των ενδοκρινών αδένων. 

Α. Σερτεδάκη1, Μ. Δολιανίτη2, Τ. Σιαχανίδου3, Χ. Κανακά-Gantenbein2

1. Εργαστήριο Μοριακής Ενδοκρινολογίας, 
2. Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης 
Σπανίων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων Παίδων
3. Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Νεογνών
Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Εισαγωγή: Η αντίσταση στις θυρεοειδικές ορμόνες (RTH) είναι ένα σπάνιο 
κληρονομούμενο σύνδρομο, το οποίο χαρακτηρίζεται από μειωμένη ανταπόκριση 
των περιφερικών ιστών στη δράση των θυρεοειδικών ορμονών (TH). Τα κύρια 
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χαρακτηριστκά του είναι: αυξημένα επίπεδα ελεύθερων θυρεοειδικών ορμονών με 
φυσιολογικά ή υψηλά επίπεδα TSH, βρογχοκήλη, ταχυκαρδία χωρίς πάντοτε σαφή 
συμπτώματα θυρεοτοξίκωσης.
Μεταλλάξεις του γονιδίου του υποδοχέα β της Τ3 (THRB) είναι η συχνότερη αιτία RTH.
Σκοπός: Η παρουσίαση κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων και μοριακής διάγνωσης  
νεογνού με σύνδρομο RTH, οφειλόμενο σε de novo μετάλλαξη του γονιδίου THRB
Ασθενής και μέθοδοι: Ο ασθενής ανιχνεύθηκε στο προληπτικό ανιχνευτικό έλεγχο 
νεογνών για συγγενή υποθυρεοειδισμό λόγω αυξημένων επιπέδων TSH και εστάλη για 
επιβεβαίωση των τιμών των θυρεοειδικών ορμονών και θεραπευτική αντιμετώπιση.
Από τον εργαστηριακό έλεγχο προέκυψαν εκσεσημασμένα αυξημένες τιμές TSH, 
T3, freeT4 φλεβικού αίματος ενώ από την αντικειμενική εξέταση παρουσίαζε 
ταχυκαρδία (140-170 σφύξεις/λεπτό), αυξημένη περίμετρο κεφαλής και ανεπαρκή 
πρόσληψη βάρους. Κατά την νοσηλεία διεπιστώθηκε μειωμένη ακουστική ικανότητα, 
διάταση κοιλιών εγκεφάλου χωρίς ανάγκη κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης και 
εκσεσημασμένη βρογχοκήλη. 
Για την μοριακή επιβεβαίωση της κλινικοεργαστηριακής διάγνωσης του συνδρόμου 
αντίστασης στις θυρεοειδικές ορμόνες απομονώθηκε DNA από περιφερικό αίμα του 
ασθενούς και των γονέων του.
Το DNA του ασθενούς υποβλήθηκε σε Whole Exome Sequencing (WES) σε πλατφόρμα 
Illumina NextSeq 500. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την εφαρμογή της 
πλατφόρμας VarAFT v2.16. Πραγματοποιήθηκε πολλαπλασιασμός και αλληλούχιση 
κατά Sanger του εξωνίου 10 του γονιδίου THRB  στο δείγμα DNA του ασθενούς και 
των γονέων του.
Αποτελέσματα: Από το WES διαπιστώθηκε ότι ο ασθενής φέρει σε ετεροζυγωτία 
την νέα μετάλλαξη c.1301_1301delG, p.C434Sfs*9 του γονιδίου THRB. Η παρουσία της 
μετάλλαξης επιβεβαιώθηκε στον ασθενή μετά από αλληλούχιση κατά Sanger και 
διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μετάλλαξη de novo, δεδομένου ότι οι γονείς δεν ήταν 
φορείς.
Η μετάλλαξη αφορά στην απάλειψη ενός νουκλεοτιδίου, η οποία προκαλεί αλλαγή 
του πλαισίου ανάγνωσης  και δημιουργία πρόωρου κωδικονίου λήξης και πρωτεΐνη 
μικρότερη της φυσιολογικής κατά 20 αμινοξέα.
Το κωδικόνιο 434 εδράζεται στο καρβοξυλικό άκρο της πρωτεΐνης, την περιοχή 



ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙO
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
& ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒHΤΗ

DIVANI CARAVEL
ΑΘΗΝΑ

28-30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2022

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ

Προεδρείο: Γ. Μπούτζιος, Χ. Σαββίδης

1919

σύνδεσης με τον συνδέτη Τ3 (Ligand Binding Domain) και ως εκ τούτου η Τ3 δεν 
μπορεί να συνδεθεί με τον υποδοχέα της.
Πορεία νόσου: Κατά τη νοσηλεία ο ασθενής συνέχιζε να παρουσιάζει μειωμένη 
πρόσληψη βάρους και μη ανταπόκριση στα ακουστικά ερεθίσματα, η δε ταχυκαρδία 
αντιμετωπίσθηκε αρχικά με β-blocker, αλλά λόγω εμφάνισης βαγοτονικών 
συμπτωμάτων η αγωγή τροποποιήθηκε σε α-blocker.  Χορήγηση θυρεοστατικής 
αγωγής, ως αναμένετο, δεν επέφερε βελτίωση των συμπτωμάτων, ενώ η χορήγηση 
υψηλών δόσεων Τ3 σε παρήμερο σχήμα επέφερε μείωση των τιμών της TSH και μικρή 
υποχώρηση της βρογχοκήλης.
Συμπέρασμα: H ενωρίς διάγνωση του σπάνιου συνδρόμου της αντίστασης στις 
θυρεοειδικές ορμόνες καθώς και η σαφής μοριακή επιβεβαίωση της κλινικής 
διάγνωσης επιτρέπει τόσο την έγκαιρη διερεύνηση και αντιμετώπιση των 
συννοσηροτήτων του συνδρόμου όσο και την κατάλληλη γενετική συμβουλευτική 
στην οικογένεια.

ΛΙΠΟΣΑΡΚΩΜΑ ΣΤΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΔΕΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΝ ΜΕ 
ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟ ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜA: ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ COLLISION TUMOURS 

Κ. Γκάσταρης1, Θ. Τζώτζας1, Θ. Ζαραμπούκας2, Α. Γκορόπουλος1

1. Ενδοκρινολογικό Τμήμα/Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Κλινικής Αγίου 
Λουκά, Θεσσαλονίκη
2. Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Τα λιποσαρκώματα στο θυρεοειδή αποτελούν εξαιρετικά σπάνιους 
όγκους. Μόλις 14 περιπτώσεις πρωτοπαθών λιποσαρκωμάτων επί του θυρεοειδή 
έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία. Η συνύπαρξή τους με άλλο όγκο, πρωτοπαθή του 
αδένα (collision tumours) είναι ακόμα πιο σπάνια. Μέχρι σήμερα έχει αναφερθεί μόνο 
μία περίπτωση λιποσαρκώματος σε συνύπαρξη με θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδή 
αδένα, η οποία ωστόσο αφορούσε μεταστατικό στο θυρεοειδή λιποσάρκωμα κι όχι 
πρωτοπαθές. 
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Παρουσίαση περιστατικού: 71 ετών γυναίκα προσήλθε σε νοσηλευτικό ίδρυμα του 
εξωτερικού μετά από οξύ ιστορικό οιδήματος και αισθήματος πίεσης στην αριστερή 
τραχηλική χώρα. Το υπερηχογράφημα αποκάλυψε μια ανομοιογενή, υποηχοική 
μάζα με ασαφή όρια και η παρακέντηση διά λεπτής βελόνης έδειξε στοιχεία 
ύποπτα για κακοήθεια, αλλά χωρίς παθογνωμονική διαγνωστική εικόνα. Η ασθενής 
παραπέμφθηκε στη χειρουργική ομάδα του τοπικού νοσοκομείου και υποβλήθηκε 
σε αριστερή λοβεκτομή και ισθμεκτομή του θυρεοειδούς αδένα, καθώς και σε 
αφαίρεση του επιχώριου λεμφολιπώδους ιστού. Η ιστολογική εξέταση αποκάλυψε 
α) αριστερό λοβό και ισθμό του θυρεοειδούς 6x3,5x3 εκ με πολυοζώδη ύφη με τρεις 
εστίες θηλώδους καρκινώματος (1,5εκ, 1εκ και 0,5εκ αντίστοιχα) και β) όγκο 5x4x4εκ 
λιπώδους ιστού που διηθούσε τον αριστερό λοβό του θυρεοειδή. Το συμπέρασμα της 
ιστολογικής εξέτασης ήταν πολυεστιακό T1NxMx θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς 
και λιποσάρκωμα του τραχήλου καλής διαφοροποίησης. 
Η μετεγχειρητική αξονική τομογραφία τραχήλου, θώρακα και κοιλίας έδειξε 
υπολειπόμενη μάζα 3,5x1,5 εκ στη δεξιά παρατραχειακή χώρα με χαρακτηριστικά 
λιπώδους ιστού με ασαφή όρια, χωρίς ενδείξεις μεταστατικής νόσου εξωτραχηλικά. 
Μετά από αυτά τα ευρήματα, η ασθενής απευθύνθηκε στην ομάδα μας για την 
περαιτέρω θεραπεία της. Το νέο υπερηχογράφημα επιβεβαίωσε την ύπαρξη 
υπολειμματικής μάζας με στοιχεία λιπώδους ιστού και αποφασίστηκε χειρουργική 
επέμβαση ολοκλήρωσης της θυρεοειδεκτομής με συνοδό αφαίρεση του επιχώριου 
υπολειμματικού όγκου. Η ιστολογική εξέταση του δεύτερου παρασκευάσματος 
ανέδειξε ευρήματα συμβατά με άτυπο λιπωματώδη όγκο/καλά διαφοροποιημένο 
λιποσάρκωμα το οποίο εμφανίζει πολύ μικρή εστία (διαμέτρου 3-4 χιλ.) 
αποδιαφοροποίησης προς λειομυοσάρκωμα grade 2.
Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή και η επαναληπτική αξονική τομογραφία 
επιβεβαίωσε την απουσία εμφανών μεταστατικών εστιών. Η ασθενής παραπέμφθηκε 
για ακτινοβολία τραχήλου, καθώς και για λήψη ραδιενεργού ιωδίου.
Συμπεράσματα: Το περιστατικό αυτό αποτελεί την πρώτη περίπτωση λιποσαρκώματος 
του τραχήλου που συνυπάρχει με θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδή αδένα 
(περίπτωση collision tumour). Παράλληλα, τα λιποσαρκώματα του επιπέδου VI - VII 
του τραχήλου είναι ούτως ή άλλως εξαιρετικά σπάνιοι όγκοι, συνεπώς η γνώση 
στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τη διάγνωση και αντιμετώπισή τους είναι 
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ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ SARS-COV-2 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (ΘΚ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΝΕΥ-
ΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟ

Γ. Σημαιάκης1,2, Σ. Πάσχου1, Μ. Αλεβιζάκη1, Κ. Σαλτίκη1

1. Ενδοκρινολογική Μονάδα Θεραπευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΓΝΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”
2. Ενδοκρινολογικό Τμήμα, 401 ΓΣΝΑ

Σκοπός: Το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (SARS) συνεπεία λοίμωξης από τον 
κορονοϊό SARS-CoV-2, έχει συχνά δυσμενείς επιπτώσεις σε ασθενείς με αναπνευστικά 
προβλήματα ή/και υποκείμενη κακοήθεια. Ασθενείς με ΘΚ και πνευμονική 
μεταστατική νόσο κατατάσσονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση 
από SARS-CoV-2. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίπτωση και 
η βαρύτητα νόσησης από SARS-CoV-2 σε αυτήν την υποομάδα ασθενών.
Μέθοδοι: Σε σύνολο 28 ασθενών με μεταστατικό Διαφοροποιημένο Θυρεοειδικό 
Καρκίνωμα (ΔΘΚ) και 21 ασθενών με μεταστατικό Μυελοειδές Καρκίνωμα 
Θυρεοειδούς (ΜΚΘ), 12 και 11 αντίστοιχα, παρουσιάζουν πνευμονικές μεταστάσεις και 
λαμβάνουν αγωγή με Αναστολείς Τυροσινικών Κινασών (ΤΚΙs). Σε χρονικό διάστημα 
18 μηνών (από Απρίλιο 2020) καταγράφησαν τα περιστατικά λοίμωξης από SARS-
CoV-2 (επιβεβαιωμένης με PCR-test) στους ασθενείς με ΘΚ υπό ΤΚΙs και πνευμονικές 
μεταστάσεις καθώς και η κλινική τους πορεία.
Αποτελέσματα: Από τους ασθενείς με ΔΘΚ, 4/12 (33.3%) νόσησαν από SARS-CoV-2. 
Δύο ασθενείς, θήλυ 68 και άρρεν 50 ετών, με πνευμονική και λεμφαδενική νόσο 
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περιορισμένη. Το περιστατικό αυτό: 1) τονίζει την πιθανότητα ύπαρξης σπανιότερων 
όγκων του τραχήλου, ειδικά όταν τα ακτινολογικά ευρήματα είναι άτυπα και 2) 
υπογραμμίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων 
(ενδοκρινολόγων, χειρουργών ενδοκρινών αδένων, παθολογοανατόμων, ακτινολόγων, 
ακτινοθεραπευτών ογκολόγων, πυρηνικών ιατρών) στην αντιμετώπιση σύνθετων και 
ασυνήθιστων θυρεοειδικών νεοπλασμάτων.
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υπό αγωγή με Sorafenib-800mg και Lenvatinib-14mg, αντίστοιχα και μερική δομική 
ανταπόκριση, παρουσίασαν ήπια συμπτωματολογία και δεν απαιτήθηκε περαιτέρω 
νοσηλεία. Στην τρίτη ασθενή, θήλυ 63 ετών, με πνευμονικές, λεμφαδενικές και οστικές 
μεταστάσεις, υπό αγωγή με Sorafenib-800mg από 30μήνου και σταθεροποίηση 
νόσου, απαιτήθηκε νοσηλεία επί 20ημέρου. Έλαβε υποστηρικτική αγωγή καθώς και 
Δεξαμεθαζόνη και Remdesivir, ενώ χρειάστηκε να διακόψει την αγωγή με TKI κατά τη 
νοσηλεία της. Στον τέταρτο ασθενή, άρρεν 52 ετών, με παρουσία μεταστάσεων σε 
οστά, ήπαρ, πνεύμονες, κρίθηκε επιβεβλημένη η νοσηλεία του έχοντας ήδη διακόψει 
- προ νοσηλείας - τον τρίτης γραμμής ΤΚΙ-Cabozantinib λόγω ραγδαίας επιδείνωσης 
της πνευμονικής νόσου. Ο ασθενής κατέληξε. Από τους ασθενείς με ΜΚΘ, 3/11 (27.3%) 
νόσησαν από SARS-CoV-2. Δύο ασθενείς, θήλυ 52 και άρρεν 47 ετών, με σποραδικό 
ΜΚΘ, παρουσία μόνο πνευμονικών μεταστάσεων, υπό αγωγή με Vandetanib-300mg 
από 4ετίας και ανταπόκριση στη θεραπεία (δομική και βιοχημική), παρουσίασαν 
ήπια συμπτωματολογία και δεν απαιτήθηκε περαιτέρω νοσηλεία. Η τρίτη ασθενής, 
θήλυ 34 ετών, με σύνδρομο ΜΕΝ2Β, μεταστατική νόσο σε ήπαρ και πνεύμονες, υπό 
αγωγή με Vandetanib-300mg από 9ετίας και ανταπόκριση στη θεραπεία (δομική και 
βιοχημική), με συνοδό διάγνωση Πολλαπλής Σκλήρυνσης υπό Ανοσοτροποποιητική 
Αγωγή από 6ετίας, χρειάστηκε να νοσηλευθεί επί 10ημέρου. Έλαβε υποστηρικτική 
αγωγή και επιπλέον Δεξαμεθαζόνη και Remdesivir, ενώ δεν κρίθηκε απαραίτητη η 
διακοπή του Vandetanib. Όλοι οι εν ζωή ασθενείς, σε διάρκεια παρακολούθησης 
τουλάχιστον δύο μηνών, δεν παρουσιάζουν υπολειπόμενη συμπτωματολογία από 
SARS-CoV-2 ούτε επιδείνωση της νεοπλασματικής νόσου. Πέραν της ασθενούς 
με ΜΕΝ2Β, οι υπόλοιποι είχαν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό έναντι SARS-CoV-2 
(BNT162b2).
Συμπεράσματα: Ασθενείς με ΘΚ και μεταστατική πνευμονική νόσο, υπό 
ΤΚΙs, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από SARS-CoV-2. Σε 
σταθεροποιημένη μεταστατική νόσο υπό TKIs, η κλινική πορεία νόσησης από 
SARS-CoV-2, ειδικά σε νεότερους ηλικιακά ασθενείς, φαίνεται να είναι ηπιότερη. 
Διακοπή της αγωγής με TKIs δεν κρίνεται απαραίτητη αν και σε βαρύτερες κλινικά 
περιπτώσεις μπορεί να αποφασιστεί, πάντοτε όμως από πολυεπιστημονική ομάδα 
και σταθμίζοντας τα οφέλη συγκριτικά με ενδεχόμενους κινδύνους από πιθανή 
επιδείνωση της νεοπλασματικής νόσου.
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ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΝΕΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΤΟ 
ΜΥΕΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΜΚΘ): Η ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGS) ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Γ. Σημαιάκης1,3, C. Romei2, R. Ciampi2, T. Ramone2, Π. Μάκρας4, Ε. Χατζέλλης4, K. 
Σαλτίκη1, Μ. Αλεβιζάκη1, R. Elisei2

1. Ενδοκρινολογική Μονάδα Θεραπευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ-ΓΝΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”
2. Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, U.O.Endocrinologia, Università di
Pisa
3. Ενδοκρινολογικό Τμήμα-401ΓΣΝΑ
4. Ενδοκρινολογική Κλινική-251ΓΝΑ

Σκοπός: Η παρουσία απομεμακρυσμένης μεταστατικής νόσου στο ΜΚΘ επηρεάζει 
δυσμενώς την πρόγνωση (5ετής επιβίωση~38%). Οι σωματικές μεταλλάξεις (RET και 
RAS) στο σποραδικό-ΜΚΘ και η συχνότητα μεταλλαγμένων αλληλίων (VAF), σχετίζονται 
με το φορτίο και την πορεία νόσου αλλά και την ανταπόκριση στους αναστολείς 
τυροσινικών κινασών (TKI). Σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας, σύμφωνα και με τα έως 
σήμερα δεδομένα, καταδείξαμε το σημαντικό ρόλο των σωματικών μεταλλάξεων, 
ως προς την πρόοδο νόσου και την απάντηση στους ΤΚΙ, σε ασθενείς της Μονάδας 
μας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση τριών περιστατικών με 
προσθήκες/απαλοιφές νουκλεοτιδίων στο ογκογονίδιο RET καθώς και η συχέτιση με 
την πορεία νόσου - ανταπόκριση στους ΤΚΙ.
Μέθοδοι: 39/195 καταγεγραμμένοι ασθενείς με σποραδικό-ΜΚΘ, παρουσιάζουν 
εμμένουσα/μεταστατική νόσο. Σε 11/39 μελετήθηκαν τομές από ιστολογικά παρα-
σκευάσματα (πρωτοπαθής όγκος/μετάσταση) μονιμοποιημένες σε παραφίνη. 
Πραγματοποιήθηκε απομόνωση DNA και σύνθεση βιβλιοθηκών για ανάλυση με NGS 
(thyroid-specific gene mutation panel, Ion-Torrent-S5). Για την εκτίμηση της παθογόνου 
δράσης των νέων μεταλλάξεων χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία in-silico (Mutation-Tast-
er).
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Αποτελέσματα: Σε 8/11 ασθενείς (72.7%), ανευρέθη μετάλλαξη RET ενώ σε 3/11 
(27.3%) HRAS. Σε 3 ασθενείς με μετάλλαξη RET, ανευρέθη απαλοιφή/προσθήκη 
νουκελοτιδίων. Ασθενής (Νο1): Θήλυ-32-ετών, διάγνωση ΜΚΘ (4ος/2018), στάδιο 
IVA(T4aN1bM0). Βιοχημική/Δομική υποτροπή δύο έτη μετά (λεμφαδενικό-block 
ανώτερου μεσοθωρακίου) - χειρουργική αντιμετώπιση. Ο απεικονιστικός έλεγχος 
(PET-CT) που ακολούθησε ανέδειξε εμμένουσα νόσο σε:τράχηλο, είσοδο θωρακικής 
κοιλότητας/προτροπιδικούς λεμφαδένες. Λόγω ανατομικής εντόπισης, έναρξη Van-
detanib-200mg. Παρά τη σταθεροποίηση νόσου, εξαιτίας Σοβαρών Ανεπιθύμητων 
Ενεργειών-ΣΑΕ, μείωση δόσης με κατά διαστήματα διακοπή αυτής. NGS (07/2021): 
απαλοιφή 54 νουκλεοτιδίων (RET-exon-10, p.Ile590_Gly607del, VAF:36.34%), εύρημα 
το οποίο δεν έχει αναφερθεί ξανά. Ως εκ τούτου ετέθη σε αγωγή με τον εκλεκτικό RET-
αναστολέα Selpercatinib-120mg παρουσιάζοντας θεαματική ύφεση νόσου με τιμές 
Καλσιτονίνης/CEA ε.φ.ο και απουσία ανεπιθύμητων ενεργειών. Ασθενής(Νο2): Θήλυ-
80-ετών, διάγνωση ΜΚΘ (1990). Πρόοδος νόσου (εντόπιση σε: τράχηλο/μεσοθωράκιο-
δεξιό μαστό- ήπαρ-οστά) μετά 20ετία, οπότε και απευθύνθηκε στη Μονάδα μας. 
Ακολούθησε, εκτομή λεμφαδένων-ογκεκτομή μαστού-χημειοεμβολισμός ήπατος-
ακτινοβόληση οστικών εντοπίσεων. Ένα έτος μετά, αύξηση μεγέθους ηπατικών 
εστιών. Έναρξη Vandetanib-300mg - σταθεροποίηση. NGS: απαλοιφή/προσθήκη 2 
νουκλεοτιδίων (RET-exon-11, p.[Leu633=;Cys634Arg], VAF:48.85%). Ασθενής(Νο3): 
Θήλυ-72-ετών, διάγνωση ΜΚΘ (2008), στάδιο Ι(T1N0M0). Υποτροπή μετά 2ετία 
(τραχηλικές λεμφαδενικές μεταστάσεις-χειρουργική αντιμετώπιση). Σε f-up 12ετίας, 
παρουσία βιοχημικής εμμονής (Καλσιτονίνη~500 pg/mL), απουσία μεταστατικής 
νόσου. NGS: προσθήκη 21 νουκλεοτιδίων (RET-exon-11, p.Cys634_Ala640dup, 
VAF:8.79%), εύρημα το οποίο δεν έχει αναφερθεί ξανά.
Συμπεράσματα: Ασθενείς που φέρουν απαλοιφές νουκλεοτιδίων στην περιοχή πλούσια 
σε κυστεϊνη του ογκογονίδιου RET, παρουσιάζουν επιθετικότερη πορεία νόσου. Οι 
μοριακοί μηχανισμοί που εμπλέκονται εικάζεται ότι σχετίζονται με τη βράχυνση 
της πρωτεϊνης RET και την εγγύτητά της στην κυτταρική μεμβράνη με δημιουργία 
ισχυρότερων δισουλφιδικών δεσμών. Η χρήση NGS, πέρα από την ανεύρεση ήδη 
γνωστών μεταλλάξεων σχετιζόμενων με την πρόγνωση και την ανταπόκριση στους 
TKI, οδηγεί στην ανάδειξη νέων μεταλλάξεων (οδηγών ογκογένεσης), ακόμα και 
χαμηλής VAF, συνεισφέροντας καθοριστικά στην εφαρμογή της ιατρικής ακριβείας 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟ-
ΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜ-
ΦΘΗΚΑΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΕΙ-
ΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ 
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΙΩΔΙΟ (Ι131)

Σ. Κανελλοπούλου1, Θ. Στρατηγού1, Δ.Α Βασιλειάδη1, Π. Μουρελάτος1, Α. Διαμαν-
τόπουλος1, Ε. Παπαγιάννη2, Φ. Ροντογιάννη3,  Ι.  Δατσέρης3,  Σ. Τσαγκαράκης1 
1. Τμήμα Ενδοκρινολογίας - Διαβητολογικό Κέντρο
2. Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής
3. Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική”

Σκοπός: Η καταγραφή των χαρακτηριστικών ασθενών με διαφοροποιημένο καρκίνο 
θυρεοειδούς (DTC) που παραπέμφθηκαν άμεσα μετεγχειρητικά σε Τριτοβάθμιο 
Νοσοκομείο-Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης προκειμένου να υποβληθούν σε συμπληρω-
ματική θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο Ι131(RAI).
Υλικό – Μέθοδοι: Κατά το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2020-Δεκέμβριος 2021, 
παραπέμφθηκαν 182 ασθενείς (45 άντρες και 137 γυναίκες ηλικίας 15-88 ετών) κατόπιν 
θυρεοειδεκτομής με ή χωρίς συνοδό λεμφαδενικό καθαρισμό. Σε όλους καταγράφηκαν 
οι πληροφορίες που αναφέρονται στον Πίνακα 1 προκειμένου να συζητηθούν στο 
Συμβούλιο του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης όπου και αποφασίζεται η περαιτέρω 
διαχείριση αυτών των ασθενών με γνώμονα τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες 
για τη θεραπεία του DTC.
Αποτελέσματα: Από τους 182 ασθενείς ο 1(0.6%) είχε καρκίνωμα φτωχής 
διαφοροποίησης, οι 5(2.7%) είχαν NIFTP, οι 4(2.2%) είχαν θυλακιώδες καρκίνωμα 
και οι 172(94.5%) είχαν θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς εκ των οποίων οι 6 σε 
συνδυασμό: 1 με φτωχής διαφοροποίησης, 4 με NIFTP και 1 με μυελοειδές. Εξαιρώντας 
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τόσο όσον αφορά στην παρακολούθηση ασθενών με εμμένουσα/μεταστατική νόσο 
όσο και στην επιλογή της βέλτιστης φαρμακευτικής αγωγής.
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τους ασθενείς με NIFTP, οι 162(91.5%) ήταν σταδίου Ι, οι 12(6.8%) σταδίου ΙΙ, ο 1(0.6%) 
σταδίου 3 και οι 2(1.1%) σταδίου IV. Εκτός από την παθολογοανατομική σταδιοποίηση 
και τον προσδιοριζόμενο κίνδυνο υποτροπής η απόφαση για RAI καθορίστηκε και 
από τους εξής παράγοντες: μετεγχειρητική τιμή Tg, υπερηχογράφημα τραχήλου, 
επιθυμία του/της ασθενούς και την παρουσία BRAF μετάλλαξης. Το BRAF μελετήθηκε 
σε 55 ασθενείς (επιλεκτικά βάσει κλινικών ενδείξεων) και βρέθηκε θετικό στο 74.5% 
εξ αυτών. Τελικά χορηγήθηκε RAI στο 69% των ασθενών. Τα χαρακτηριστικά αυτών 
που έλαβαν RAI συγκριτικά με αυτούς που δεν έλαβαν φαίνονται στον Πίνακα 1. Από 
τους 68 ασθενείς με ιστολογικά επιβεβαιωμένη λεμφαδενική νόσο οι 46 ήταν N1a 
και οι 22  N1b και χορηγήθηκε RAI στο 85% και 100% αντίστοιχα. 16(23.5%) ασθενείς 
είχαν εξωλεμφαδενική επέκταση (8 ήταν N1a και 8 N1b) και σε όλους χορηγήθηκε RAI. 
Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών πολύ χαμηλού κινδύνου DTC δεν έλαβε RAI 
(81% vs. 19%, p<0.001) ενώ, αντίστροφα, η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών 
ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου DTC έλαβε RAI (91.4% και 97.1% vs 8.6% και 2.9%, 
p<0,001) με κύριους παράγοντες για μη χορήγηση RAI την άρνηση του ασθενούς ή 
την επιβαρυμένη γενική κατάσταση. Αντίθετα σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου δεν 
υπήρχε διαφορά στο ποσοστό αυτών που έλαβε RAI και αυτών που δεν έλαβαν (61.1% 
vs 38.9%, p=0,14) αντανακλώντας την έλλειψη σαφών οδηγιών σε αυτήν την ομάδα 
ασθενών.
Συμπεράσματα: Η θεραπεία του διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς 
απομακρύνεται από τη χορήγηση RAI σε όλους τους ασθενείς και οδεύει προς μια 
διαδικασία εξατομικευμένης λήψης θεραπευτικών αποφάσεων που ενσωματώνει 
παράγοντες που σχετίζονται με τη νόσο και τις ατομικές προτιμήσεις του ασθενούς. 
Εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τη χρήση του RAI σε ασθενείς χαμηλού 
και ενδιάμεσου κινδύνου, τονίζοντας την ανάγκη για προοπτικές μελέτες υψηλής 
ποιότητας στον τομέα αυτό.
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Χορήγηση  RAI
N = 126

Όχι  RAI
N = 56

P

Φύλο (Α/Γ) 29/97(23%/77%) 16/40(29%/71%) NS

Ηλικία 46±14,8 47±15,8 NS

Μέγεθος όγκου*

T1a 49(39%) 33(65%) 0,002

T1b 43(34,1%) 14(27,5%) NS

T2 23(18,4%) 2(3,9) 0,01

T3a 4(3,2%) 1(2%) NS

T3b 5(4%) 1(2%) NS

T4 2(1,6%) 0 NS

Επιθετικός  υπότυπος 28(22%) 4(7,5%) 0,02

BRAF(N=55) 30/41(73,3%) 11/14(78,7%) NS

Διάσπαση Κάψας 86(69,4%) 19(38%) <0,001

Μικροσκοπική ΕΘΕ 57(45,2%) 3(5,9%) <0,001

Μακροσκοπική ΕΘΕ 7(5,6%) 1(2%) NS

Κίνδυνος υποτροπής

Πολύ χαμηλός (Ν=37) 7(5,6%) 30(59,0%) <0,001

Χαμηλός (Ν=36) 22(17,5%) 14(27,5%) NS

Ενδιάμεσος (Ν=70) 64(50.8%) 6(11.8%) <0,001
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Χορήγηση  RAI
N = 126

Όχι  RAI
N = 56

P

Υψηλός (N=34) 33(26,1%) 1(2%) <0,001

Θετικά anti-Tg (>20) 52(41,9%) 12(33,3%)

Μετεγχειρητική 
συγκέντρωση Tg

17,6 ±47 2,5±1,9 NS

σε ng/ml 
(διεγερμένη)**

2,9±6,4 0,4±0,6 0,09

Μετεγχειρητική 
συγκέντρωση Tg

σε ng/ml 
(κατεσταλμένη)**

113(89,7%) 49(96,1%)

Σταδιοποίηση(T.N.M)* 11(8,7%) 1(2%)

I 1(0,8%) 0

II 1(0,8%) 1(2%)

III

IV

*Δεν περιλαμβάνονται οι 5 ασθενείς με NIFTP
** Σε αυτούς με αρνητικά anti-Tg
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ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕ-
ΠΑΡΚΕΙΑ: ΕΝΑ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ 
ΣΕ ΝΕΦΡΟΓΕΝΗ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ (RHPT) ΚΑΙ ΣΕ 
ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Μ. Ανεμούλης1, Β. Καχτσίδης2, Σ. Καρράς3* Π. Ανεμούλης4

1. Α ́ Παθολογική κλινική, ΑΧΕΠΑ
2. Β ́ Παθολογική κλινική, Ιπποκράτειο
3. Διδάκτωρ ΑΠΘ, Ενδοκρινολόγος, Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη & Μεταβολισμού 
Α’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ - Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
4. τ. Δ/ντης 424 Β’ χειρουργικής κλινικής, διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ

*Επιβλέπων Μέντορας

Στη σύγχρονη κλινική πράξη, οι περιπτώσεις του πρωτοπαθούς υπεραπαρα-
θυρεοειδισμού έχουν την τάση της ήπιας συμπτωματολογίας χωρίς περαιτέρω 
επιπλοκές και συνήθως θεραπεύονται είτε φαρμακευτικά είτε χειρουργικά (αφαίρεση 
όγκου ή αδενώματος). Ωστόσο αυτό φαίνεται να αντιστρέφεται με όλο ένα και 
περισσότερες περιπτώσεις ασθενών που οδηγούνται σε μια μη αναστρέψιμη νεφρική 
ανεπάρκεια που στα αρχικά στάδια δεν εμφανίζει κλινικές σημεία. Οι ασθενείς αυτοί 
εμφανίζουν ένα φαινόμενο που ονομάζεται νεφρογενής υπερπαραθυρεοειδισμός 
(renal hyperparathyroidism) απόρροια της νεφρικής ανεπάρκειας και του 
δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Το φαινόμενο αυτό εντείνεται όπως 
φαίνεται και από την υπερπλασία των (υπολοίπων) παραθυρεοειδών αδένων 
που λειτουργούν αντιρροπιστικά στην υποασβεσταιμία. Στην δίκη μας εργασία 
επιδιώκουμε να αναδείξουμε την ιδιαίτερη αυτή παθογένεια που μπορεί να οδηγήσει 
πολλούς ασθενείς σε επιπλοκές και σε ολική νεφρική ανεπάρκεια. Η σύγχρονη λοιπόν 
αντιμετώπιση από τους θεράποντες ιατρούς θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο μια 
ενδοκρινολογική παρακολούθηση όσο και μια νεφρολογική συνεκτίμηση. Συνήθως 
η νεφρική δυσλειτουργία θα επικαλύπτεται από το παθολογικό πρόβλημα του 
πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού ωστόσο αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα οδηγεί 
σύμφωνα με τα ευρήματα μας σε μη αναστρέψιμη νεφρική δυσλειτουργία και στην 
δημιουργία πολλών άλλων επιπλοκών.
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Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ;

Ι. Ηλίας, Σ. Τόγιας, Β. Παπαδοπούλου, Α. Κουγιουμτζή, Β. Μαστροδήμου, A. Μίχου, Χ. 
Μηλιώνης, Ε. Βενάκη, Ε. Κούκκου
Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Νοσοκομείο “ Έλενα Βενιζέλου”, 
Αθήνα GR-11521

Εισαγωγή: Σε προηγούμενες πανδημίες γρίπης, παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος 
νοσηρότητας σε έγκυες γυναίκες. Ερευνητές υποστηρίζουν ότι το ίδιο μπορεί να 
ισχύει και για την τρέχουσα πανδημία COVID-19. Ερευνητικές εργασίες έχουν δείξει 
ότι η πανδημία COVID-19 έχει δυσχεράνει την φροντίδα των ατόμων με διαβήτη. 
Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη A1c (A1c) δεν είναι επαρκής για τη διάγνωση 
του σακχαρώδους διαβήτη κύησης (GDM), αλλά μπορεί να είναι χρήσιμη για την 
παρακολούθηση της γλυκαιμίας επί GDM. Από όσο γνωρίζουμε δεν έχουν εκπονηθεί 
μελέτες σχετικά με τη γλυκαιμία όψιμης εγκυμοσύνης (μέσω A1c), ως υποκατάστατο 
της πρόσβασης/ποιότητας της περίθαλψης για γυναίκες με GDM.
Σκοπός: Να αξιολογηθεί εάν η φροντίδα για γυναίκες με GDM κατά την εποχή του 
COVID-19 (μέσω μέτρησης της A1c στην όψιμη εγκυμοσύνη) έχει επηρεαστεί αρνητικά, 
σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την COVID-19.
Ασθενείς & Μέθοδοι: Μελετήθηκαν οι φάκελοι 90 εγκύων (49 πριν και 41 κατά την 
εποχή COVID-19, μέσης ηλικίας+SD: 34,01+5,50 έτη) με GDM, στις οποίες μετρήθηκε η 
A1c μετά την 34η εβδομάδα κύησης. Σημειώσαμε τις ακόλουθες παραμέτρους: ηλικία, 
αλλαγή σωματικού βάρους (diffΒW) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, παρουσία 
θυρεοειδοπάθειας και θεραπεία (μόνο δίαιτα [NT] ή σε συνδυασμό με ινσουλίνη 
[INS]). Η στατιστική αξιολόγηση έγινε με αμφίδρομη ανάλυση διακύμανσης (ANO-
VA) με εξαρτημένη μεταβλητή την A1c και την εποχή προ-COVID-19/COVID-19 και NT/
INS ως παράγοντες, ανάλυση συνδιακύμανσης (ANCOVA), με την A1c ως εξαρτημένη 
μεταβλητή και την χρονική περίοδο (εποχή προ-COVID-19/COVID-19), ηλικία, diffBW 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή παρουσία θυρεοειδοπάθειας ως ανεξάρτητες 
μεταβλητές/παράγοντες και με τη δοκιμασία Χ2 για την αξιολόγηση των διαφορών 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ-
ΔΟΧΕΩΝ ΤΩΝ ΙΝΚΡΕΤΙΝΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ (GLP-1R KAI GIPR) 
ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΕ ΗΛΙΚΩΜΕΝΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Ξ. Τσεκμεκίδου1, Μ. Γραμματίκη1, Γ. Καραλιόλιος1, Ε. Μελίδου1, Π. Ρακιτζή1, Θ. 
Κουφάκης 1, Φ. Τσέτσος2, Μ. Γεωργίτση2, Α. Ρουμελιώτης3, Ν. Παπάνας4, Π. Πάσχου2, 
Ι. Γιώβος1, Κ.Κώτσα1

1. Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Διαβητολογικό Κέντρο, Α′ Παθολογική 
Κλινική ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Ο14

στα ποσοστά NT/INS και θυρεοειδοπάθειας την προ-COVID-19 και την εποχή COV-
ID-19.
Αποτελέσματα: Δεκαπέντε από τις 49 και 15/49 γυναίκες στην εποχή pre-COVID-19 
είχαν θυρεοειδοπάθεια και ήταν σε INS, αντίστοιχα, ενώ 10/41 και 20/41 στην εποχή 
COVID-19 είχαν θυρεοειδοπάθεια και ήταν σε INS, αντίστοιχα (p>0,1, Χ2). Ο μέσος 
όρος+SD A1c ήταν 5,26%+0,42% πριν και 5,37%+0,58% κατά τη διάρκεια της εποχής 
COVID-19 (p>0,10, ANCOVA), χωρίς σημαντική επίδραση ή διαφορές στην ηλικία, την 
diffBW ή την παρουσία θυρεοειδοπάθειας (p>0,1 ANCOVA). Ο μόνος παράγοντας που 
είχε επίδραση στην A1c ήταν η MNT/INS τόσο στην προ-COVID-19 εποχή όσο και στην 
εποχή COVID-19: oι γυναίκες υπό  INS είχαν υψηλότερη A1c και στις δύο χρονικές 
περιόδους (p=0,001, ANOVA).
Συζήτηση: Όσον αφορά τη γλυκαιμία όψιμης εγκυμοσύνης (όπως αποτυπώνεται μέσω 
A1c), δεν σημειώθηκε καμία επίδραση της COVID-19 στη φροντίδα των γυναικών με 
GDM. Αν και πρέπει να αναγνωρίσουμε τη μη συμπερίληψη άλλων παραμέτρων στη 
μελέτη μας, όπως περιγεννητικών συμβαμάτων, τα αποτελέσματά μας είναι σύμφωνα 
με μελέτες που δείχνουν ότι η εποχή COVID-19 δεν είχε επίδραση σε ανεπιθύμητη 
έκβαση στην εγκυμοσύνη σε χώρες υψηλού εισοδήματος (σε αντίθεση με τις χώρες 
μέσου/χαμηλού εισοδήματος).
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2. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
Αλεξανδρούπολη
3. Τμήμα Νεφρολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη 
4. Διαβητολογικό Κέντρο, Β′ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Εισαγωγή: Η ενσωμάτωση του γενετικού κινδύνου στους ήδη γνωστούς παράγοντες 
κινδύνου εμφάνισης ΣΔΤ2 μπορεί να βελτιώσει την ανίχνευση, την έγκαιρη διάγνωση 
αλλά και την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών αυτών. Μελέτες 
συσχέτισης σε επίπεδο γονιδιώματος έχουν αρχίσει να οριοθετούν τη γενετική 
αρχιτεκτονική του ΣΔΤ2. Τα σχετιζόμενα με τις ινκρετινικές ορμόνες γονίδια 
αποτελούν αντικείμενο ευρείας έρευνας. Σκοπός της μελέτης είναι η αναγνώριση 
συγκεκριμένων μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (SNPs) των γονιδίων των 
υποδοχέων των ινκρετινικών ορμονών που θα μπορούσαν να διαδραματίζουν 
προδιαθεσικό ή προστατευτικό ρόλο στην εκδήλωση ΣΔΤ2. 
Πληθυσμός – Μέθοδος: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείται από 1285 συμμετέχοντες 
ηλικίας άνω των 65 ετών, 716 ασθενείς με ΣΔΤ2 και 569 άτομα στην ομάδα ελέγχου 
(απουσία διαγνωσμένου ΣΔ και  HbA1c<6,5% και FPG<126mg/dl). Έγινε καταγραφή 
των σωματομετρικών χαρακτηριστικών και προσδιορισμός βιοχημικών παραμέτρων. 
Απομονώθηκε γενετικό υλικό από ολικό αίμα. Η γονοτύπηση έγινε σε αναλυτή της Illumi-
na Infinium PsychArray. Έγινε επιλογή πολυμορφισμών των γονιδίων των υποδοχέων 
των ινκρετινικών ορμονών, GLP-1R και GIPR. Ακολούθησε στατιστική επεξεργασία 
των αποτελεσμάτων με τα στατιστικά πακέτα SPSS και PLINK, ενώ χρησιμοποιήθηκε 
η μέθοδος ανάλυσης με μετάθεση η οποία αποτελεί μέθοδο αναφοράς σε γενετικές 
μελέτες (permutation analysis test). Oι τιμές p<0,05 θεωρήθηκαν σημαντικές. 
Αποτελέσματα: Στον πληθυσμό της μελέτης υπάρχει σαφής αριθμητική υπεροχή 
των θηλέων. 52,2% της ομάδας των ασθενών και 61,8% της ομάδας ελέγχου ήταν 
γυναίκες. Μέση χρονική διάρκεια ΣΔΤ2 ήταν τα 14,39±9,29 έτη. Συνολικά μελετήθηκαν 
19 γενετικοί τόποι σε 2 διαφορετικά γονίδια (14 γενετικοί τόποι στο γονίδιο GLP-1R και 
4 γενετικοί τόποι στο γονίδιο GIPR). Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
της γονοτύπησης ανέδειξε συσχέτιση του πολυμορφισμού rs2143734 (OR=0,824,  
p=0,017) του γονιδίου GLP-1R με τον ΣΔΤ2. 
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Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής αναδεικνύουν  έναν πιθανό 
προστατευτικό ρόλο του γονιδίου GLP-1R στην παθογένεια του ΣΔΤ2.  Υπογραμμίζουν 
την ανάγκη για περεταίρω έρευνα προς την κατεύθυνση αυτή, αφενός για να 
επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα σε μεγαλύτερους πληθυσμούς και να διερευνηθούν 
οι πιθανοί αιτιολογικοί μηχανισμοί που διέπουν τη συσχέτιση αυτή και αφετέρου για 
την αναγνώριση περισσότερων γενετικών πολυμορφισμών που σχετίζονται με το 
σύστημα των ινκρετινικών ορμονών, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση της  
γενετικής του ΣΔΤ2.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ rs7202877 ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ 
CTRB1/2 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΛΙΡΑ-
ΓΛΟΥΤΙΔΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ  ΤΥΠΟΥ 2

Α. Κυριακίδου1, Α. Κυριάζου1, Θ. Κουφάκης1, Ι. Βασιλόπουλος2, Μ. Γραμματίκη1, Ξ. 
Τσεκμεκίδου1, Ι. Αβραμίδης3, Σ. Μπαλταγιάννης4, Δ. Γουλής5, Π. Ζεμπεκάκης1, Κ. 
Κώτσα1

1. Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού - Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παθολογική 
Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2. Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Πανεπι-
στήμιο Πάτρας
3. Διαβητολογικό Κέντρο, Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παπανικολάου 
Θεσσαλονίκης
4. Εξωτερικό Ιατρείο Σακχαρώδη Διαβήτη, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς
5. Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσουμε πιθανή συσχέτιση 
του πολυμορφισμού rs7202877 (Τ>G) στο γονίδιο CTRB1/2 και της ανταπόκρισης στη 
θεραπεία με λιραγλουτίδη - αναφορικά τόσο με τη γλυκαιμική ρύθμιση όσο και με 
τη μείωση του σωματικού βάρους (ΣΒ) - σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
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Υλικό και μέθοδος: Εξετάσαμε αναδρομικά τα αρχεία 116 ασθενών οι οποίοι 
ήταν σε θεραπεία με λιραγλουτίδη για τουλάχιστον 6 μήνες και για τους οποίους 
υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για τη φορία του πολυμορφισμού. Ως καλή γλυκαιμική 
ανταπόκριση στη θεραπεία ορίστηκε: 1. Επίτευξη ή διατήρηση HbA1c < 7% ή 2. 
Μείωση της HbA1c > 1%. Καλή ανταπόκριση σε ότι αφορά τη μείωση του ΣΒ ορίστηκε 
η απώλεια > 3% αυτού. Τα δεδομένα αξιολογήθηκαν πριν την έναρξη της αγωγής με 
λιραγλουτίδη και στους 3 και 6 μήνες από την έναρξη της θεραπείας.
Αποτελέσματα: Η συχνότητα του ελάσσονος αλληλόμορφου βρέθηκε 16%. 81 (70%) και 
77 (66%) ασθενείς ταξινομήθηκαν ως καλοί απαντητές σε ότι αφορά τη γλυκαιμία και 
το ΣΒ, αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε μία μη σημαντική τάση για καλύτερη ανταπόκριση 
στη λιραγλουτίδη των φορέων του πολυμορφισμού σε ότι αφορά τη γλυκαιμία (OR: 
1.25, 95% CI: 0.4, 3.8, P=0.69) και το ΣΒ (OR: 1.12, 95% CI: 0.4, 3.2, P=0.84). Υψηλότερη 
HbA1c (OR: 1.45, 95% CI: 1.05, 2.1, P=0.048) και χαμηλότερο ΣΒ (OR: 0.97, 95% CI: 0.94, 
0.99, P=0.011) κατά την έναρξη της θεραπείας συσχετίστηκαν με καλύτερη γλυκαιμική 
ανταπόκριση στη λιραγλουτίδη. Αντίθετα, το υψηλότερο ΣΒ σχετίστηκε με χειρότερη 
ανταπόκριση στην απώλεια βάρους (OR: 0.97, 95% CI: 0.95, 0.99, P=0.027).
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα μας δεν υποστηρίζουν σημαντικό ρόλο του 
πολυμορφισμού CTRB1/2 rs7202877 στην ανταπόκριση στην αγωγή με λιραγλουτίδη. 
Ωστόσο, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ασθενών κατά την έναρξη της θεραπείας 
μπορούν να αποτελέσουν προβλεπτικούς δείκτες για τη μελλοντική ανταπόκριση σε 
ότι αφορά τη μείωση της γλυκαιμίας και την απώλεια ΣΒ.

Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΨΕΩΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΣΚΛΗΡΟΣΤΙΝΗΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

Ε. Αρμένη1, Α. Αυγουλέα1, Γ. Καπαρός2, Α. Ευσταθίου1, Σ. Στεργιώτης1, Ν. Τσόλτος1, 
Η. Καραγκούνη1, Μ. Χαρμαντά1, Ν. Μήλη1, Π. Χατζηβασιλείου1, Δ. Ρίζος3, Ε. 
Λαμπρινουδάκη1

1. Ιατρείο Εμμηνόπαυσης, Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα
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2.  Βιοχημικό Εργαστήριο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο 
Νοσοκομείο, Αθήνα
3. Ορμονολογικό Εργαστήριο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Εισαγωγή: Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν τον πιθανό ρόλο της σκληροστίνης, 
πρωτεΐνη με δράση αναστολέα της οδού Wnt/β-κατενίνης, σε σχέση με την 
παχυσαρκία και τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ενώ φαίνεται να σχετίζονται 
αρνητικά με την ευαισθησία στην ινσουλίνη σε παχύσαρκα άτομα. Από την άλλη 
πλευρά, η εκδήλωση εξάψεων μετά την εμμηνόπαυση φαίνεται να θεωρείται ως 
δείκτης καρδιαγγειακής νόσου. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει 
την πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα σκληροστίνης και την ένταση των 
αγγειοκινητικών συμπτωμάτων σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες. 
Μεθοδολογία: Η παρούσα μελέτη διασταύρωσης αποτελείται από 80 εμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες, με μέση ηλικία εμμηνόπαυσης τα 10 έτη και δείκτη μάζας σώματος 
(BMI) 27.4 ± 5.7 kg/m2. Πραγματοποιήσαμε αιματολογικές εξετάσεις για βιοχημικό και 
ορμονολογικό έλεγχο, καθώς και για εκτίμηση των επιπέδων του μορίου σκληροστίνη. 
Οι γυναίκες κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με την ένταση των κλιμακτηριακών 
συμπτωμάτων αλλά και ανάλογα με τις τιμές BMI σε αδύνατες έναντι υπέρβαρες/
παχύσαρκες.
Αποτελέσματα: Ο μονοπαραγοντικός έλεγχος ανέδειξε ότι η ένταση των εξάψεων 
σχετίζεται με τις τιμές ινσουλίνης (r-coefficient = 0.292, p-value = 0.018) καθώς και 
τις τιμές σκληροστίνης (r-coefficient = -0.207, p-value = 0.093). Δεν παρατηρήσαμε 
συσχέτιση ανάμεσα σε επίπεδα σκληροστίνης και την ένταση των νυχτερινών 
εφιδρώσεων. Παρατηρήσαμε μια βαθμιαία μείωση στις τιμές σκληροστίνης 
παράλληλα με την αύξηση της έντασης των εξάψεων (καθόλου έναντι ήπια έναντι 
μέτρια/σοβαρή ένταση, 179.34 ± 52.19 pg/mL vs 151.95 ± 53.46 pg/mL vs 133.89 ± 
54.24 pg/mL, p-value = 0.033, ANCOVA ελέγχοντας για ηλικία, ΔΜΣ, ινσουλίνη). H 
πολυπαραγοντική ανάλυση κατέδειξε ότι για τις υπέρβαρες/παχύσαρκες γυναίκες, 
οι τιμές σκληροστίνης σχετίστηκαν με την ένταση των εξάψεων (Μodel R2 = 32.6%, 
b-coefficient =  -0.434, p-value = 0.018) αλλά και τιμές ινσουλίνης (b-coefficient = 
0.516, p-value = 0.007). Δεν παρατηρήθηκαν αντίστοιχες συσχετίσεις για γυναίκες με 
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Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ: ΜΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΑΝΑΛΥΣΗ

Ε. Αρμένη1, R. Sadeghimakki2, Σ. Πάσχου1, Α. Αυγουλέα1, Ε. Λαμπρινουδάκη1

1. Iατρείο Εμμηνόπαυσης, Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα
2. Public Health Nutrition Research Group, London Metropolitan University

Σκοπός: Η μετάβαση στην εμμηνόπαυση καθώς και τα συναφή αγγειοκινητικά 
συμπτώματα (VSM), σχετίζονται με αξιοσημείωτες ορμονικές μεταβολές, που 
ενδεχομένως να επηρεάζουν τον κίνδυνο για μελλοντικό σακχαρώδη διαβήτη τύπου 
2 (ΣΔτ2).
Σκοποί: Η παρούσα μετα-ανάλυση μελετά τον κίνδυνο εκδήλωσης ΣΔτ2 ανάλογα με 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εμμηνόπαυσης. 
Μέθοδοι: Πραγματοποιήσαμε μια συστηματική αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων 
Medline, CINAHL, Embase and Scopus-MEDLINE, για συναφείς μελέτες που δημοσιεύ-
τηκαν ανάμεσα στα έτη 1/1/1990 και 30/9/2021. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως 
pooled odds ratio (OR), 95% confidence intervals (CI). H ετερογένεια αξιολογήθηκε 
χρησιμοποιώντας το δείκτη I2. Η ποιότητα των μελετών αξιολογήθηκε με την κλίμακα 
Newcastle-Ottawa.
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φυσιολογικό βάρος, ενώ η ένταση των νυχτερινών εφιδρώσεων δεν συσχετίστηκαν 
με τιμές σκληροστίνης. Όλα τα μοντέλα περιλάμβαναν επίσης παραμέτρους όπως 
ηλικία, BMI και βιταμίνη D. 
Συζήτηση: Τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι η ένταση των εξάψεων 
σχετίζεται με τις τιμές σκληροστίνης σε υπέρβαρες και παχύσαρκες εμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες. Τα ευρήματα αυτά ενδεχομένως να υποδηλώνουν συσχέτιση ανάμεσα στην 
ένταση των εξάψεων και στην ινσουλινοαντοχή, κατά την εμμηνόπαυση. Περαιτέρω 
προοπτικές μελέτες χρειάζονται για την εκτίμηση της κλινικής σημασίας των 
αποτελεσμάτων αυτών.
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Αποτελέσματα: Η παρουσία αγγειοκινητικών συμπτωμάτων σε γυναίκες με πιθανή 
διάγνωση ΣΔτ2 αξιολογήθηκε από 5 μελέτες (σύνολο 13,846 γυναίκες με ΣΔτ2 και 
128,163 γυναίκες χωρίς τη διάγνωση. Οι γυναίκες με προηγηθείσα διάγνωση ΣΔτ2 ήταν 
περισσότερο πιθανό να εκδηλώσουν αγγειοκινητικά συμπτώματα σε σύγκριση με 
γυναίκες χωρίς ΣΔτ2  (pooled OR = 1.35, 95% CI: 1.30 to 1.40), σε μελέτες με σημαντική 
ετερογένεια (I2 = 94%, p<0.00001). Αξιολογώντας μόνο μελέτες διασταύρωσης, 
διαπιστώσαμε χαμηλότερη κίνδυνο αγγειοκινητικών συμπτωμάτων για γυναίκες 
με προηγηθείσα διάγνωση ΣΔτ2 σε σύγκριση με γυναίκες χωρίς διάγνωση ΣΔτ2 
(pooled OR 0.84, 95% CI: 0.72 to 0.98, I2 = 87%, p<0.0001). Τα αποτελέσματα της 
μιας διαθέσιμης μελέτης κοορτής δείχνουν ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για 
αγγειοκινητικά συμπτώματα σε γυναίκες με διάγνωση ΣΔτ2. Δύο μελέτες κοορτής 
εκτίμησαν τον κίνδυνο εκδήλωσης ΣΔτ2 μετά την εμμηνόπαυση, κατηγοριοποιώντας 
ανάλογα με την βαρύτητα των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων. Συγκεκριμένα οι 
γυναίκες με αγγειοκινητικά συμπτώματα μέτριας - βαριάς έντασης παρουσίασαν 
υψηλότερο κίνδυνο για ΣΔτ2 σε σύγκριση με γυναίκες με αγγειοκινητικά συμπτώματα 
ήπιας έντασης (15,231 γυναίκες με μέτρια-βαριά ένταση vs 32,955 γυναίκες με ήπια 
συμπτώματα, pooled OR = 1.32, 95% CI: 1.07 to 1.63), με σημαντική ετερογένεια (I2 = 
75%, p=0.04). 
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μεταανάλυσης δείχνουν ότι η 
επίπτωση του ΣΔτ2 είναι αρκετά συχνή μετά την εμμηνόπαυση, ιδιαίτερα σε γυναίκες 
που παρουσιάζουν αγγειοκινητικά συμπτώματα μέτριας - βαριάς έντασης. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙ-
ΡΙΝΗ (HbA1c) ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (GLU-
COSE MANAGEMENT INDEX – GMI) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
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Α. Σιώλος, Π. Χρήστου, Μ. Χρήστου, Χ. Ζησίδης, Σ. Τίγκας
Ενδοκρινολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 

Σκοποί: Σύμφωνα με τις οδηγίες της διεθνούς ομάδας για τη χρήση της συνεχούς 
καταγραφής γλυκόζης ο δείκτης γλυκαιμικής ρύθμισης (GMI, γνωστός και ως 
εκτιμώμενη HbA1c) είναι μια από τις τυποποιημένες μετρήσεις συνεχούς καταγραφής 
γλυκόζης (CGM metrics) που δίνει μια εκτίμηση για τα επίπεδα της HbA1c. Ο 
υπολογισμός του GMI βασίζεται στη μέση τιμή γλυκόζης εφόσον υπάρχουν επαρκή 
δεδομένα από το σύστημα συνεχούς καταγραφής (70%  ή 10/14 μέρες συνεχούς 
καταγραφής). Ωστόσο έχει παρατηρηθεί ασυμφωνία μεταξύ της εργαστηριακά 
μετρούμενης HbA1c και του GMI που κάποιες φορές μπορεί να προκαλέσει ερωτήματα 
για τη κλινική διαχείρηση του ασθενούς. Σκοπός της μελέτης είναι να μελετήσει την 
ασυμφωνία αυτή σε πραγματικές συνθήκες.
Μέθοδοι: Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη διαβητικών ασθενών που 
χρησιμοποιούσαν σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης με τεχνολογία flash 
και παρακολουθήθηκαν στο Διαβητολογικό Κέντρο του ΠΓΝΙ τη διετία 2019 -2021. 
Καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία, τύπος σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ), HbA1c και 
βασικά στοιχεία από τις τυποποιημένες μετρήσεις συνεχούς καταγραφής γλυκόζης 
(GMI / διάρκεια χρήσης του CGM / χρόνος εντός, κάτω ή ανω του στόχου 70 - 180mg/
dl ). Επίσης καταγράφηκαν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια της 
εργαστηριακά μετρούμενης HbA1c (αναιμία, αιμοσφαιρινοπάθειες, σιδηροπενία, 
χρόνια νεφρική νόσος). Αναλύθηκαν στοιχεία από την πρώτη επίσκεψη των ασθενών. 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης μεταξύ HbA1c και GMI. Οι κατηγορικές 
μεταβλητές εκφράζονται ως αριθμός (ποσοστό), ενώ οι συνεχείς μεταβλητές με ή 
χωρίς συνεχή κατανομή εκφράζονται ως μέση τιμή (τυπική απόκλιση) ή διάμεση τιμή 
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MEΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ 
ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ 
ΜΕΘ, ΜΕΣΩ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
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Γ.Ε. Δαφούλας1, Η. Καλαμαράς2, Κ. Βότης2, Α. Μπαργιώτα1

1. Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσο-
κομείο Λάρισας (ΠΓΝΛ), Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα 
2. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη

(εύρος), αντίστοιχα. 
Αποτελέσματα: Συνολικά συμμετείχαν 63 ασθενείς (53,97% άνδρες), ηλικίας 37 ετών 
(18,56) και έγινε καταγραφή των δεδομένων CGM από 119 επισκέψεις. Από αυτούς 58 
(92,06%) είχαν ΣΔ τύπου 1 και 5 (7,94%) είχαν ΣΔ τύπου 2. Η διάρκεια χρήσης του CGM 
ήταν 28 μέρες (14 - 92). Η HbA1c ήταν 7,42% (1,03)  ενώ ο GMI ήταν 7% (4,7 - 11,5). Ο 
χρόνος εντός στόχου (γλυκόζη 70-180 mg/dl), κάτω του στόχου (γλυκόζη <70 mg/
dl) και άνω του στόχου (γλυκόζη >180 mg/dl) ήταν 59% (17), 5% (0-40) και 35% (14), 
αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του GMI 
και της HbA1c (συντελεστής συσχέτισης=0.722, p-value<0.05). Το 44,4% των ασθενών 
είχε διαφορά μεταξύ HbA1c και GMI < 0,1%,  ωστόσο 36,5% είχε διαφορά > 0,5% και 
15,87% είχε διαφορά > 1%. Η διαφορά HbA1c και GMI στους ασθενείς με σιδηροπενία, 
αναιμία ή αιμοσφαιρινοπάθειες (23,81% των ασθενών) ήταν 0,5% (0.1-1.5). 
Συμπεράσματα: Ο GMI συσχετίστηκε με την εργαστηριακά μετρούμενη  HbA1c στο 
δείγμα που μελετήθηκε, ωστόσο παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ HbA1c και GMI 
που δεν εξηγείται πλήρως από τους γνωστούς παράγοντες που επηρεάζουν την 
ακρίβεια της HbA1c. Χρειάζεται περεταίρω διερεύνηση των πιθανών παραγόντων 
που ενδεχομένως επηρεάζουν τη διαφορά αυτή. Η εξατομικευμένη διαφορά μεταξύ 
HbA1c και GMI θα πρέπει να συνεκτιμάται από τον κλινικό ιατρό κατά την ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων και τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.   
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Σκοπός: Η βιβλιογραφία έχει αναδείξει την γλυκαιμική μεταβλητότητα (ΓΜ) ως 
ένα παράγοντα σχετιζόμενο με την θνητότητα ασθενών σε Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ). Διάφοροι δείκτες της ΓΜ έχουν προταθεί ως μέτρα εκτίμησης της, 
με τον Συντελεστή Mεταβλητότας- Coefficient of Variation (CoV) να έχει προταθεί ως 
ενδεικτικότερο για ασθενείς σε ΜΕΘ. Σε αυτή τη μελέτη σκοπός ήταν η μελέτη του 
CoV ως προγνωστικού δείκτη θνητότητας σε ασθενείς σε ΜΕΘ.
Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη με δεδομένα της καθημερινής κλινικής πρακτικής (real 
world data), της διεθνώς ανοικτής πρόσβασης, ανωνυμοποιημένης βάσης δεδομένων 
Medical Information Mart for Intensive Care IV (ΜΙΜΙC-IV)  του Νοσοκομείου Beth Isra-
el Deaconess Medical Center, HΠΑ. Αναλύθηκαν 3.639.306 νοσηλείες ΜΕΘ των ετών 
2008-2019. Η στατιστική ανάλυση έγινε με λογιστική παλινδρόμηση των παραμέτρων 
Ηλικία, Φύλο, SOFA, ΟΑSIS, κατά την εισαγωγή, και ΓΜ κατά την νοσηλεία ως συνεχή 
και ως διακριτή μεταβλητή με κατώφλι 0,5 (μικρή <0,5, μεγάλη >0,5), ως συντελεστές 
συσχέτισης σε ότι αφορά τον θάνατο κατά την νοσηλεία ως έκβαση. Η μελέτη 
εγκρίθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΠΓΝΛ.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται στoυς πίνακες 1 και 2:

Πίνακας 1: ΓΜ ως συνεχής μεταβλητή (χωρίς διακριτοποίηση)

Τύπος ΜΕΘ Μεταβλητή
Σχετικός 

λόγος 
πιθανοτήτων

Ισχύς 
ελέγχου 
(p-val-

ue)

Διάστ. 
εμπιστ. 
(2.5%)

Διάστ. 
εμπιστ. 
(97.5%)

Συνολικά
(n = 

3.639.306)
ΓΜ 1,147 <0,005 1,144 1,150

Ηλικία 1,020 <0,005 1,020 1,020

Φύλο 
(άρρεν)

0,837 <0,005 0,832 0,842
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Τύπος ΜΕΘ Μεταβλητή
Σχετικός 

λόγος 
πιθανοτήτων

Ισχύς 
ελέγχου 
(p-val-

ue)

Διάστ. 
εμπιστ. 
(2.5%)

Διάστ. 
εμπιστ. 
(97.5%)

SOFA (Se-
quential Or-
gan Failure 

Assessment)

1,196 <0,005 1,195 1,197

OASIS (Ox-
ford Acute 
Severity 
of Illness 
Score)

1,040 <0,005 1,040 1,040

ΓΜ 1,111 <0,005 1,106 1,117

Παθολογικές 
(n = 

1.560.905)
Ηλικία 1,016 <0,005 1,015 1,016

Φύλο 
(άρρεν)

0,798 <0,005 0, 790 0,805

SOFA 1,207 <0,005 1,205 1,208

OASIS 1,052 <0,005 1,051 1,052
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Τύπος ΜΕΘ Μεταβλητή
Σχετικός 

λόγος 
πιθανοτήτων

Ισχύς 
ελέγχου 
(p-val-

ue)

Διάστ. 
εμπιστ. 
(2.5%)

Διάστ. 
εμπιστ. 
(97.5%)

Συνολικά
(n = 

3.639.306)
ΓΜ > 0.5 1,405 <0,005 1,389 1,421

Ηλικία 1,020 <0,005 1,020 1,021

Φύλο 
(άρρεν)

0,834 <0,005 0,829 0,838

SOFA (Se-
quential Or-
gan Failure 

Assessment)

1,198 <0,005 1,197 1,199

OASIS (Ox-
ford Acute 
Severity 
of Illness 
Score)

1,041 <0,005 1,040 1,041

Παθολογικές
(n = 

1.560.905)
ΓΜ > 0.5 1,399 <0,005 1,374 1,425

Ηλικία 1,016 <0,005 1,016 1,016

Φύλο 
(άρρεν)

0,794 <0,005 0,787 0,801

Πίνακας 2: ΓΜ χωρισμένη σε δύο επίπεδα (με κατώφλι το 0,5)
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Τύπος ΜΕΘ Μεταβλητή
Σχετικός 

λόγος 
πιθανοτήτων

Ισχύς 
ελέγχου 
(p-val-

ue)

Διάστ. 
εμπιστ. 
(2.5%)

Διάστ. 
εμπιστ. 
(97.5%)

SOFA 1,208 <0,005 1,206 1,209

OASIS 1,052 <0,005 1,052 1,053

Συμπεράσματα: Αύξηση της ΓΜ κατά μία μονάδα τυπικής απόκλισης οδηγεί σε αύξηση 
της πιθανότητας θανάτου κατά 1,147 (Πίνακας 1). Οι ασθενείς με υψηλή (>0,5) ΓΜ έχουν 
1,405 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου (Πίνακας 2). Αυτά τα αποτελέσματα 
υποστηρίζουν, μέσω της χρήσης μεγάλου αριθμού νοσηλειών ΜΕΘ συγκριτικά με την 
υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα στοιχεία που δείχνουν ότι η ΓΜ (μετρημένη ως CoV) 
συσχετίζεται με υψηλή θνητότητα σε διαφόρους τύπους ΜΕΘ.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

Ο20

Ε. Καρδαλάς, Θ. Στρατηγού,  Β. Αντωνοπούλου, Α. Μπέκα, Γ. Νικήτα, Δ.Α Βασιλειάδη, 
Σ. Τσαγκαράκης
Τμήμα Ενδοκρινολογίας και  Διαβητολογικό Κέντρο  ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός - 
Πολυκλινική”

Σκοπός: Η εκτίμηση  της εισαγωγής και χρήσης Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής 
Γλυκόζης (ΣΣΚΓ) στη γλυκαιμική ρύθμιση ασθενών με ΣΔ1 και η διερεύνηση της 
συσχέτισης των επιπέδων γλυκιωμένης αιμοσφαιρίνης σε άμεση μέτρηση στο αίμα 
(bHbA1c) και υπολογιστικά μέσω των ΣΣΚΓ (eHbA1c).  
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Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά  92 ασθενείς με ΣΔ1 (54 άνδρες και 38 γυναίκες) 
με ελάχιστη διάρκεια ΣΔ1 10 έτη. Οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν σε 3 ομάδες με 
κριτήριο τον γλυκαιμικό έλεγχο: α) καλός (ΚΓΕ) HbA1c ≤7%: 22 β) ενδιάμεσος  (ΕΓΕ) 
7%< HbA1c≤ 8%: 40 και γ) πτωχός (ΠΓΕ) HbA1C>8%: 30. Καταγράφηκαν βασικά 
δημογραφικά και βιοχημικά  δεδομένα στην έναρξη και 2 έτη μετά την εισαγωγή ΣΣΚΓ 
και εκτιμήθηκαν οι παράμετροι γλυκαιμικού ελέγχου και η επίπτωση των επιπλοκών 
στη διάρκεια της διετίας,  Τέλος εκτιμήθηκε η συσχέτιση bHbA1c και eHbA1c.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία ασθενών ήταν 42.1 έτη με μέση διάρκεια νόσου 24.7 
έτη. Στην έναρξη παρουσίαζαν μέση τιμή Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ): 26.2 kg/
m2 και χρησιμοποιούσαν μέση ημερήσια δόση ινσουλίνης (ΜΗΔΙ): 48 IU. Η μέση 
τιμή bHbA1c ήταν 7.9% (αντίστοιχα: ΚΓΕ  6.6%, ΕΓΕ  7.81% και ΠΓΕ 8.83%). Τόσο η 
αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑ) όσο και η νεφροπάθεια (ΔΝ) ήταν πιο συχνές μεταξύ 
της ομάδας του ΠΓΕ συγκριτικά με εκείνες του ΕΓΕ και ΚΓΕ (ΔΑ: αντίστοιχα  60.3%-
55%-52.5%, p= 0.03 και ΔΝ αντίστοιχα: 44%-38 %-34.9%, p= 0.04). 2 έτη μετά την 
εισαγωγή των ΣΣΚΓ, η ΜΗΔΙ μειώθηκε κατά 5.2 ΙU (43 έναντι  48.2 IU, p=0.03) και ο 
ΔΜΣ κατά 2.3 kg/m2 (24.9 έναντι 26.2, p=0.024).  H  μέση  τιμή bHbA1c μειώθηκε κατά 
2.9% (7.61% έναντι 7.9%, p<0.01). Oι μέσες τιμές TIR και %CV ήταν εκτός φυσιολογικού 
πλαισίου (62.4% και 37.2% αντιστοίχως). 30 ασθενείς εμφάνιζαν ΚΓΕ (αύξηση κατά 
+36.3%) με μέση bHbA1c 6.83%, 42 ασθενείς ΕΓΕ (αύξηση κατά +5%)  με μέση bH-
bA1c 7.5% και 20 ασθενείς ΠΓΕ (μείωση κατά -33.3%) με μέση bHbA1c 8.57%. Η ΔΑ 
και η ΔΝ παρέμειναν συχνότερες στις ομάδες ΠΓΕ συγκριτικά με εκείνες του ΕΓΕ και 
ΚΓΕ (ΔΑ αντίστοιχα: 62.3%-57%-53.9%, p= 0.04 και ΔΝ αντίστοιχα: 49.1%-42.6%-39.9%, 
p= 0.025). Μετά  2 έτη, η  μέση eHbA1c ήταν 7.41%. ενώ η μέση bHA1c ήταν 7.61%. Η 
συσχέτιση μεταξύ  e- και b- HbA1c ήταν σχετικά υψηλή (r2=+0,5407) ενώ η ανάλυση 
Bland-Altmann κατέδειξε διαφορά από -0.76 έως +1.16% με μέση τιμή σφάλματος 
+0.2%. Ειδικότερα σε τιμές bHbA1c μεταξύ 7-8%, (ενδεικτικές σχετικά ικανοποιητικού 
γλυκαιμικού ελέγχου), τα ΣΣΚΓ δύναται να υποεκτιμούν την bHbA1c με  περιορισμένο 
όμως κλινικό αντίκτυπο στο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Συμπεράσματα: Τα Συστήματα Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης συσχετίσθηκαν με 
σημαντική μείωση της bHbA1c και της μέσης ημερήσιας δόσης ινσουλίνης και αύξηση 
των ασθενών με Καλό Γλυκαιμικό Έλεγχο. Η eHbA1c φάνηκε να έχει καλή συσχέτιση 
με την bHbA1c, παρότι τα Συστήματα Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης μπορούν 
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δυνητικά να υποεκτιμούν την bHbA1c. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα σχετικά με την 
εξέλιξη και την εκτίμηση σύνθετων παραμέτρων γλυκαιμικού ελέγχου σε ασθενείς με 
ΣΔ1 και χρήση Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑ-
ΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ GLUCOSEML

Ο21

Μ. Χρήστου1, Δ. Κατσαρού2, Ε. Γεώργα2, Χ. Ζησίδης1, Α. Σιώλος1, Κ. Παπαλουκάς3,4, Σ. 
Τίγκας1, Δ. Φωτιάδης2,4

1. Ενδοκρινολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
2. Μονάδα Βιοϊατρικής Tεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα 
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
3. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
4. Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ιωάννινα

Σκοποί: Πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες επισημαίνουν το σημαντικό ρόλο της 
συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM) στη διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 1 (ΣΔΤ1). Ο στόχος της μελέτης GlucoseML είναι η ανάπτυξη συστήματος για την 
αυτοδιαχείριση του ΣΔΤ1 με βάση τα δεδομένα CGM, τη φυσική δραστηριότητα, την 
πρόσληψη υδατανθράκων και τη δόση της ινσουλίνης. Παρουσιάζουμε την ανάπτυξη 
και αξιολόγηση μονοπαραγοντικού αυτοπαλίνδρομου μοντέλου κινητού μέσου 
όρου (Auto Regressive Moving Average, ARMA) για την πρόβλεψη της συγκέντρωσης 
γλυκόζης στο διάμεσο υγρό για χρονικά διαστήματα 30, 45 και 60 λεπτών.
Μέθοδοι: Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν δεδομένα CGM (GlucoMen Day, Menarini®) 
από ασθενείς με ΣΔΤ1 για διάστημα παρακολούθησης 4 εβδομάδων υπό πραγματικές 
συνθήκες. Έγινε καταγραφή και ανάλυση του προφίλ διακύμανσης γλυκόζης (Ambu-
latory Glucose Profile, AGP) ανά ασθενή. Οι κατηγορικές μεταβλητές εκφράζονται 
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ως αριθμός (ποσοστό) ενώ οι συνεχείς μεταβλητές με ή χωρίς κανονική κατανομή 
εκφράζονται ως μέσος όρος (τυπική απόκλιση) ή διάμεση τιμή (εύρος), αντίστοιχα. 
Με βάση τα δεδομένα γλυκόζης προσδιορίστηκε ένα μοντέλο ARMA (p, q), όπου 
τα p και q υποδηλώνουν την τάξη του μοντέλου AR και MA της εξίσωσης ARMA. Η 
γραφική παράσταση μερικής αυτοσυσχέτισης και το AIC (Akaike Information Criterion) 
χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των κατάλληλων τιμών των p, q στο μοντέλο. 
Για την αξιολόγηση της ικανότητας πρόβλεψης του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε η ρίζα 
του μέσου τετραγωνικού σφάλματος, RMSE (Root Mean Square Error) και το μέσο 
απόλυτο σφάλμα, MAE (Mean Absolute Error).
Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν δεδομένα 29 ασθενών με ΣΔΤ1: 38% γυναίκες, 
ηλικία 38 (12) ετών, ηλικία στη διάγνωση 15 (2-45) έτη, διάρκεια διαβήτη 20 (11) 
έτη. Οι περισσότεροι ασθενείς ήταν σε σχήμα πολλαπλών ενέσεων ινσουλίνης [19 
(66%)] ενώ οι υπόλοιποι χρησιμοποιούσαν αντλία συνεχούς υποδόριας χορήγησης 
ινσουλίνης [10 (34%)]. Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη: 7,4% (5,8-10,4). Με βάση την 
AGP αναφορά, οι χρόνοι κάτω του στόχου (γλυκόζη <54, <70 mg/dl), εντός στόχου 
(70-180 mg/dl) και άνω του στόχου (>180, >250 mg/dl) ήταν 1,4% (0-10), 4% (2), 62% 
(21-82), 22% (6) και 8% (0,9-49), αντίστοιχα. Η μέση γλυκόζη ήταν 150 mg/dl (130-
247), ο δείκτης διαχείρισης γλυκόζης (GMI) 6,9% (6,4-9,2) και η μεταβλητότητα (CV) 
γλυκόζης 39% (32-51). Το RMSE για τα διαστήματα 30, 45, 60 λεπτά ήταν 9,04 (2,22), 
11,84 (3,18) και 14,82 (3,87) mg/dl, αντίστοιχα. Ομοίως, το MAE ήταν 6,48 (1,7), 9,04 
(2,56) και 11,62 (3,38) mg/dl, αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Η προβλεπτική ικανότητα των μοντέλων ARMA που χρησιμοποιήθηκαν 
στη μελέτη, συγκρίνεται ευνοϊκά με αυτή άλλων μοντέλων παρόμοιας ή υψηλότερης 
υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Στο πλαίσιο της μελέτης GlucoseML προβλέπεται η 
ανάπτυξη πιο προηγμένων  πολυπαραγοντικών προσαρμοστικών μοντέλων βαθιάς 
μάθησης (deep learning). Η διερεύνηση της προβλεπτικής ικανότητας του μοντέλου 
στην κρίσιμη περιοχή της υπογλυκαιμίας, απαιτεί περαιτέρω μελέτη και ανάλυση.
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ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ SGLT2 ΑΝΑ-
ΣΤΟΛΕΩΝ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΤΡΙΕΤΙΑ

Ο22

Θ. Στρατηγού, Α. Διαμαντόπουλος, Ε. Σαμπανιώτη, Π. Μουχτούρης, Β. Αντωνοπούλου, 
Δ.Α. Βασιλειάδη, Σ. Τσαγκαράκης
Ενδοκρινολογικό Τμήμα και Διαβητολογικό Κέντρο  ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός - 
Πολυκλινική”

Εισαγωγή: Οι αναστολείς Sodium-Glucose Linked Transporter (SGLTs) είναι μία 
σχετικά νέα κατηγορία φαρμάκων για την αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη 
τύπου 2 (ΣΔ2). Εμποδίζουν την επαναρρόφηση της διηθημένης γλυκόζης από τον 
σωληναριακό αυλό, συμβάλλοντας στην αυξημένη αποβολή της μέσω της ούρησης. 
Το αυξημένο καρδιαγγειακό όφελος (όπως αποτυπώνεται στις μελέτες DECLARE, 
CANVAS, EMPAREG, κλπ) κάνει ιδιαίτερα προσφιλή τη χρήση τους. Ωστόσο, πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος εμφάνισης διαβητικής κετοξέωσης σε αυτούς τους 
ασθενείς, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν χαμηλά επίπεδα ινσουλίνης. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αναφορά περιπτώσεων ευγλυκαιμικής 
ή μη, Διαβητικής Κετοξέωσης (ΔΚΟ) σε ασθενείς που ελάμβαναν αναστολείς SGLT2 
και νοσηλεύτηκαν στην Ενδοκρινολογική Κλινική την τελευταία τριετία  2019 - 2022.
Μέθοδοι: Καταγράφηκαν οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην κλινική κατά το χρονικό 
διάστημα 2019 - 2022 με διαβητική κετοξέωση (pH: 6.69 - 7.17) αποδιδόμενη στη 
χρήση SGLT2 αναστολέων. Για κάθε ασθενή παρουσιάζονται δημογραφικά δεδομένα, 
τα χρόνια νόσησης από ΣΔ2 και αξιολόγηση ελέγχου της νόσου κατά την εισαγωγή 
(HbA1c), η λαμβάνουσα φαρμακευτική αγωγή και η πιθανή αιτία απορρύθμισης του 
σακχάρου. Όσον αφορά τη ΔΚΟ, καταγράφονται ως δείκτες βαρύτητας: pH, HCO3, 
Glu και pCO2 ως δείκτης αντιρρόπησης της οξέωσης. Αναφέρονται οι ώρες που ο 
ασθενής παρέμεινε σε οξέωση και η ενδεχόμενη παραμονή σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ).  
Αποτελέσματα: Συνολικά καταγράφηκαν 7 περιστατικά (Πίνακας).Ο μέσος όρος 
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ηλικίας ήταν  61.5 έτη, η αναλογία γυναικών / ανδρών: 5 / 2 και ο μέσος χρόνος 
νόσησης από ΣΔ2 14 έτη. Κατά την προσέλευση, διαπιστώθηκε pH 6.69 - 7.1, HCO3 
4.8 - 14.0 και pCO2 8.3 - 19.4. Για την αποδρομή της οξέωσης απαιτήθηκε χρονικό 
διάστημα  κατά μέσο όρο 20ωρών (12 - 45 ώρες) και 2 εξ αυτών χρειάστηκαν νοσηλεία 
στη ΜΕΘ. Το ποσοστό επιβίωσης ήταν 100%. Όσον αφορά την αιτία: οι 2 εξ αυτών 
ανέφεραν πρόσφατη διακοπή ινσουλίνης μακράς δράσης (στο πλαίσιο τροποποίησης 
της φαρμακευτικής αγωγής από τον θεράποντα), οι 4 ανέφεραν περίοδο νηστείας - 
ασιτίας και 1  την  εμφάνισε από απορρύθμιση συνεπεία λοίμωξης.
Συμπεράσματα: Σε ινσουλινοπενικούς κυρίως διαβητικούς ασθενείς που πληρούν 
τα κριτήρια για λήψη SGLT2 αναστολέων πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν η 
πιθανότητα ανάπτυξης βαριάς Διαβητικής Κετοξέωσης. Σε κάθε περίπτωση ο ασθενής 
θα πρέπει να ενημερώνεται αναλυτικά  από τον θεράποντα και να συνεργάζεται 
πρόθυμα μαζί του. Επί ευγλυκαιμικής Διαβητικής Κετοξέωσης που φθάνει στα 
επείγοντα του Νοσοκομείου, η αντιμετώπιση απαιτεί ταυτόχρονη χορήγηση 
διαλύματος γλυκόζης και ενδοφλέβια συνεχή χορήγηση ινσουλίνης. Η επιθετικότερη 
ενυδάτωση (λόγω αυξημένης αφυδάτωσης, συγκριτικά με την κλασική Διαβητική 
Κετοξέωση) και η εντατική παρακολούθηση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών 
παραμένουν ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του ασθενούς.

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
Ηλικία 83 50 70 62 65 56 45

Χρόνος συμβάντος Σεπ-19 Νοε-91 Οκτ-20 Ιουλ-21 Ιουν-21 Μαϊ-21 Ιαν-22
Γυναίκες/Άνδρες F F F F F M M

pH 7,17 7,01 6,96 6,9 6,92 7,1 6,69
HCO3 9,5 6 5,8 4,8 5,1 14 5,4
pCO2 16,6 10 10,2 8,3 10,7 19,4 17,6
Glu 433 344 325 286 302 406 721

Χρόνια Νόσησης 
από ΣΔ

50 3 1 3 7 32 3

Παρούσα 
φαρμακευτική

αγωγή

dapagliflozin 
metformin 
liraglutide

insulin degludec

dapagliflozin
metformin
dulaglutide
glimepiride

dapagliflozin 
metformin 
vildagliptin 
gliclazide

empagliflozin
metformin
sitagliptine

insulin glargine 

canagliflozin
 liraglutide

dapagliflozin
metformin

insulin degludec 
insulin aspart

empagliflozin
metformin

Αναφερόμενη
Αιτία

Ανορεξία από 
7ημέρου & 

έμετοι-διάρροιες
από 4ημέρου

Διακοπή 
ινσουλίνης 

μακράς δράσης 
που ελάμβανε

Έμετοι από 
τριημέρου

Διαταραχή 
επίπεδου 

συνείδησης από 
ωρών με ασιτία

Covid-19
Λοίμωξη

Διακοπή 
ινσουλίνης 

μακράς δράσης 
που ελάμβανε

Αναφέρεται 
κοιλ. άλγος από

ημερών - 
Ελλειπές 

ιστορικό λόγω 
δυσχερούς 

επικοινωνίας

ICU N N N Y Y N N

Χρόνος αποδρομής
 ΔΚΟ (σε ώρες)

12 45 16 13 13 12 28

HbA1c (%) 10,2 9,1 8,6 11,8 10,1 7,6 11,2
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Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΡΙΑ 
ΤΥΠΟΥ ΝΕΦΡΩΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο23

Θ. Στρατηγού1, Ε. Καρδαλάς1, Α. Παϊκοπούλου2, Δ.Α Βασιλειάδη1, Σ. Τσαγκαράκης1, Χ. 
Χριστοδουλίδου2, Γ. Ιωαννίδης
1. Τμήμα Ενδοκρινολογίας - Διαβητολογικό Κέντρο
2. Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική”

Σκοπός: Η συσχέτιση του κλινικού και βιοχημικού προφίλ διαβητικών ασθενών με 
μειωμένη νεφρική λειτουργία με τα ιστοπαθολογικά δεδομένα της Βιοψίας Νεφρού 
(ΒΝ) και η πρώιμη διαφοροδιάγνωση μεταξύ Διαβητικής Νεφροπάθειας (ΔΝ) και Μη 
Διαβητικής Νεφρικής Νόσου (ΜΔΝ) με βάση τα ευρήματα της ΒΝ. 
Μέθοδοι: Διενεργήθηκε αναδρομική μελέτη 32 ασθενών, που παρακολουθούνται 
στο Ειδικό Εξωτερικό Ιατρείο Διαβητικής Νεφροπάθειας. Όλοι οι ασθενείς 
έπασχαν από ΣΔ2 και παρουσίαζαν Πρωτεϊνουρία Τύπου Νεφρωσικού Συνδρόμου 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
Ηλικία 83 50 70 62 65 56 45

Χρόνος συμβάντος Σεπ-19 Νοε-91 Οκτ-20 Ιουλ-21 Ιουν-21 Μαϊ-21 Ιαν-22
Γυναίκες/Άνδρες F F F F F M M

pH 7,17 7,01 6,96 6,9 6,92 7,1 6,69
HCO3 9,5 6 5,8 4,8 5,1 14 5,4
pCO2 16,6 10 10,2 8,3 10,7 19,4 17,6
Glu 433 344 325 286 302 406 721

Χρόνια Νόσησης 
από ΣΔ

50 3 1 3 7 32 3

Παρούσα 
φαρμακευτική

αγωγή

dapagliflozin 
metformin 
liraglutide

insulin degludec

dapagliflozin
metformin
dulaglutide
glimepiride

dapagliflozin 
metformin 
vildagliptin 
gliclazide

empagliflozin
metformin
sitagliptine

insulin glargine 

canagliflozin
 liraglutide

dapagliflozin
metformin

insulin degludec 
insulin aspart

empagliflozin
metformin

Αναφερόμενη
Αιτία

Ανορεξία από 
7ημέρου & 

έμετοι-διάρροιες
από 4ημέρου

Διακοπή 
ινσουλίνης 

μακράς δράσης 
που ελάμβανε

Έμετοι από 
τριημέρου

Διαταραχή 
επίπεδου 

συνείδησης από 
ωρών με ασιτία

Covid-19
Λοίμωξη

Διακοπή 
ινσουλίνης 

μακράς δράσης 
που ελάμβανε

Αναφέρεται 
κοιλ. άλγος από

ημερών - 
Ελλειπές 

ιστορικό λόγω 
δυσχερούς 

επικοινωνίας

ICU N N N Y Y N N

Χρόνος αποδρομής
 ΔΚΟ (σε ώρες)

12 45 16 13 13 12 28

HbA1c (%) 10,2 9,1 8,6 11,8 10,1 7,6 11,2

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
Ηλικία 83 50 70 62 65 56 45

Χρόνος συμβάντος Σεπ-19 Νοε-91 Οκτ-20 Ιουλ-21 Ιουν-21 Μαϊ-21 Ιαν-22
Γυναίκες/Άνδρες F F F F F M M

pH 7,17 7,01 6,96 6,9 6,92 7,1 6,69
HCO3 9,5 6 5,8 4,8 5,1 14 5,4
pCO2 16,6 10 10,2 8,3 10,7 19,4 17,6
Glu 433 344 325 286 302 406 721

Χρόνια Νόσησης 
από ΣΔ

50 3 1 3 7 32 3

Παρούσα 
φαρμακευτική

αγωγή

dapagliflozin 
metformin 
liraglutide

insulin degludec

dapagliflozin
metformin
dulaglutide
glimepiride

dapagliflozin 
metformin 
vildagliptin 
gliclazide

empagliflozin
metformin
sitagliptine

insulin glargine 

canagliflozin
 liraglutide

dapagliflozin
metformin

insulin degludec 
insulin aspart

empagliflozin
metformin

Αναφερόμενη
Αιτία

Ανορεξία από 
7ημέρου & 

έμετοι-διάρροιες
από 4ημέρου

Διακοπή 
ινσουλίνης 

μακράς δράσης 
που ελάμβανε

Έμετοι από 
τριημέρου

Διαταραχή 
επίπεδου 

συνείδησης από 
ωρών με ασιτία

Covid-19
Λοίμωξη

Διακοπή 
ινσουλίνης 

μακράς δράσης 
που ελάμβανε

Αναφέρεται 
κοιλ. άλγος από

ημερών - 
Ελλειπές 

ιστορικό λόγω 
δυσχερούς 

επικοινωνίας

ICU N N N Y Y N N

Χρόνος αποδρομής
 ΔΚΟ (σε ώρες)

12 45 16 13 13 12 28

HbA1c (%) 10,2 9,1 8,6 11,8 10,1 7,6 11,2
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(ΠΤΝΣ). Καταγράφηκαν τα βιοχημικά δεδομένα γλυκαιμικού ελέγχου και νεφρικής 
λειτουργίας. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ΒΝ και κατηγοριοποιήθηκαν με βάση 
τα ιστοπαθολογικά ευρήματα σε 3 κατηγορίες: α) αμιγής διαβητική νεφροπάθεια 
(ΑΔΝ), β) μη διαβητική νεφρική νόσος (ΜΔΝΝ) και γ) μικτή νεφρική νόσος (ΜΝΝ). 
Αποτελέσματα: 15 ασθενείς  (47%) είχαν ιστοπαθολογικά ευρήματα ΑΔΝ, 13 ασθενείς 
(41%) είχαν ευρήματα  ΜΔΝΝ  και  4  ασθενείς (12%) είχαν ευρήματα  ΜΝΝ.  Όλοι 
οι ασθενείς εμφάνιζαν αρτηριακή υπέρταση. Οι ασθενείς με ΑΔΝ τη στιγμή της ΒΝ 
ήταν κατά μέσο όρο νεότεροι (54 έτη) συγκριτικά με τους ασθενείς με ΜΔΝΝ (68 έτη) 
και ΜΝΝ (71 έτη) - p=0.016 και εμφάνιζαν υψηλότερες τιμές HbA1c (7.9%) συγκριτικά 
με τους ασθενείς με ΜΔΝΝ (6.5%) και ΜΝΝ (6.8%) - p=0.069. Οι ασθενείς με ΜΔΝΝ 
εμφάνιζαν κατά μέσο όρο σημαντικά μικρότερη διάρκεια νόσου (8.4 έτη) συγκριτικά με 
εκείνους με ΑΔΝ (11.6 έτη) και με ΜΝΝ (13.3 έτη) - p=0.04. Η συχνότητα της διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας (ΔΑ) ήταν κατά μέσο όρο υψηλότερη μεταξύ των ασθενών 
με ΑΔΝ (60%)  και ΜΝΝ (75%)  συγκριτικά με εκείνους με ΜΔΝΝ (8%) - p<0.01. Ο 
υψηλός βαθμός νεφρικής ίνωσης (>25%) ήταν συχνότερος μεταξύ των ασθενών με 
ΑΔΝ (80%) συγκριτικά με τους ασθενείς με ΜΔΝΝ (38%) και ΜΝΝ (50%) - p=0.018. Δεν 
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά του βαθμού νεφροσκλήρυνσης μεταξύ 
των 3 ομάδων (αντίστοιχα 27%, 31%, 30% - p=0.87). Η παρουσία ΔΑ (OR 4.88, % 95 
CI:1.06-22.38, p=0.04), η ύπαρξη υψηλού βαθμού νεφρικής ίνωσης >25% (OR 5.71, 
% 95 CI:1.16-28.1, p=0.032) και η μακρύτερη χρονική διάρκεια ΣΔ2  >10 έτη (OR 5.04, 
% 95 CI: 1.1-22.96, p=0.036) αναγνωρίσθηκαν ως παράγοντες, που συσχετίσθηκαν 
θετικά με ΑΔΝ. 
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει τη χρησιμότητα της Βιοψίας 
Νεφρού και των ιστοπαθολογικών ευρημάτων της στην περίπτωση ασθενών με 
ΣΔ και Πρωτεϊνουρία Τύπου Νεφρωσικού Συνδρόμου. Η αξία του λεπτομερούς και 
προσεκτικού ιατρικού ιστορικού φαίνεται να είναι σημαντική για την πρώιμη διάγνωση 
του τύπου της νεφρικής νόσου σε διαβητικούς ασθενείς. Η ανίχνευση Πρωτεϊνουρίας 
Τύπου Νεφρωσικού Συνδρόμου σε διαβητικούς ασθενείς πρέπει να οδηγεί σε Βιοψία 
Νεφρού ειδικά σε περίπτωση απουσίας διαβητικής νεφροπάθειας και μικρής χρονικής 
διάρκειας ΣΔ. Ενδεχομένως τα υπάρχοντα κριτήρια και οι παρούσες ενδείξεις για 
Βιοψία Νεφρού σε ασθενείς με Πρωτεϊνουρία Τύπου Νεφρωσικού Συνδρόμου θα 
έπρεπε να επανεκτιμηθούν και να αναθεωρηθούν. 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ-
ΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

Ο24

Ε. Καρδαλάς, Θ. Στρατηγού, Α. Μπέκα, Β. Αντωνοπούλου, Π. Μουρελάτος, Δ.Α 
Βασιλειάδη, Σ. Τσαγκαράκης
Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός - 
Πολυκλινική”

Σκοπός: Η εκτίμηση της επίδρασης διαφορετικών μεθόδων μέτρησης γλυκόζης 
και/ή μεθόδων χορήγησης ινσουλίνης στον γλυκαιμικό έλεγχο και την επίπτωση των 
διαβητικών επιπλοκών σε ασθενείς με ΣΔ1.  
Μέθοδοι: Συνολικά μελετήθηκαν 143 ασθενείς  με ΣΔ1, της τελευταίας διετίας. Στην 
έναρξη όλοι αντιμετωπίζονταν με Εντατικοποιημένο Σχήμα Ινσουλινοθεραπείας (ΕΣΙ) 
και έκαναν χρήση συστημάτων Αυτοελέγχου Γλυκόζης Αίματος (ΑΓΑ). Χωρίστηκαν σε 
3 ομάδες: α) 60 ασθενείς που συνέχισαν με  ΕΣΙ-ΑΓΑ β) 40 ασθενείς με ΕΣΙ και έναρξη 
χρήσης Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης (ΣΣΚΓ) και γ) 43 ασθενείς που 
ξεκίνησαν θεραπεία με Αντλία Συνεχούς Χορήγησης Ινσουλίνης (ΑΣΧΙ) και χρήση ΣΣΚΓ. 
Αξιολογήθηκαν οι μεταβολές  της HbA1c και  η επίπτωση της υπογλυκαιμίας και των 
διαβητικών επιπλοκών Αμφιβλήστροειδοπάθειας (ΔΑ) και Νεφροπάθειας (ΔΝ).
Αποτελέσματα: Κατά την έναρξη της μελέτης, οι ασθενείς των 3 ομάδων δεν 
εμφάνιζαν σημαντικές διαφορές στον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) (26.9/24.9/25.8, 
p=0.29) και τη μέση ηλικία (40.2/38.4/44.5, p=0.41). Η ομάδα ΕΣΙ-ΑΓΑ εμφάνιζε τη 
χαμηλότερη HbA1c συγκριτικά με τις άλλες 2 ομάδες (7.52/7.67/7.99%, p=0.47). Ακόμη, 
οι ασθενείς με ΕΣΙ-ΑΓΑ ανέφεραν χαμηλότερη Μέση Ημερήσια Δόση Ινσουλίνης 
(ΜΗΔΙ) (35.6/47.3/50,1 IU, p<0.01) και λιγότερα υπογλυκαιμικά επεισόδια από τις 
ομάδες ΕΣΙ-ΣΣΚΓ και ΑΣΧΙ-ΣΣΚΓ (30.6/40/38.8%, p<0.01). H ΔΑ ήταν λιγότερο συχνή 
στην ομάδα ΕΣΙ-ΣΣΚΓ συγκριτικά με τις ομάδες  ΕΣΙ-ΑΓΑ και ΑΣΧΙ-ΣΣΚΓ(15/30/30.2%, 
p=0.013) ενώ η ΔΝ εμφάνιζε λιγότερη επίπτωση στην ομάδα ΕΣΙ-ΑΓΑ συγκριτικά με τις 
ομάδες ΕΣΙ-ΣΣΚΓ και ΑΣΧΙ-ΣΣΚΓ (13.3/22.5/27.9%, p=0.05). 24 μήνες μετά την έναρξη 
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της μελέτης, η μέση τιμή ΗbA1c μειώθηκε στατιστικά σημαντικά στους ασθενείς με 
ΕΣΙ-ΣΣΚΓ και ΑΣΧΙ-ΣΣΚΓ (7.4% έναντι 7.67%, p=0.023 και 7.15% έναντι 7.88%, p<0.01 
αντίστοιχα). Αντίθετα, η μείωση της HbA1c στην ομάδα ΕΣΙ-ΑΓΑ ήταν περιορισμένη 
(7.45% έναντι 7.56%, p=0.32). Η ΜΗΔΙ δεν παρουσίαζε πλέον στατιστικά σημαντική 
διαφορά μεταξύ των ομάδων (41.2/42.2/43.6 IU, p=0.23). Τα υπογλυκαιμικά επεισόδια 
μειώθηκαν αξιοσημείωτα στις ομάδες ΕΣΙ-ΣΣΚΓ και ΑΣΧΙ-ΣΣΚΓ (15% έναντι 40%, p<0.01 
και 18.6% έναντι 34.8%, p<0.01 αντίστοιχα). Η αντίστοιχη μείωση στην ομάδα ΕΣΙ-ΑΓΑ 
ήταν στατιστικά μη σημαντική (27.3% έναντι 30.6%, p=0.14). Ως προς τις διαβητικές 
επιπλοκές, η ΔΑ παρέμεινε λιγότερο συχνή στην ομάδα ΕΣΙ-ΣΣΚΓ (17.5/36.6/32.5%, 
p=0.03) ενώ η ΔΝ εξακολουθούσε να εμφανίζει μικρότερη επίπτωση στην ομάδα ΕΣΙ-
ΑΓΑ (20/35/30.2%, p=0.033).  
Συμπεράσματα: Η εισαγωγή των Εντατικοποιημένων Σχημάτων Ινσουλινοθεραπείας 
- Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης και Αντλίας Συνεχούς Χορήγησης 
Ινσουλίνης - Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης κατέδειξε καλύτερο 
γλυκαιμικό έλεγχο με βελτίωση της HbA1c και μείωση της Μέσης Ημερήσιας 
Δόσης Ινσουλίνης, μείωση υπογλυκαιμιών και περιορισμό τoυ ρυθμού εμφάνισης 
διαβητικών επιπλοκών σε ασθενείς με ΣΔ1. Οι νεότερες τεχνικές μέτρησης γλυκόζης 
και/ή χορήγησης ινσουλίνης φαίνεται ότι είναι ωφέλιμες για τους ασθενείς με ΣΔ1. 
Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την βελτίωσή τους και την ευρύτερη εφαρμογή 
τους στην καθημερινή κλινική πράξη. 

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 
1 ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
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Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
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Εισαγωγή: Η παχυσαρκία εξαπλώνεται παγκοσμίως και ο αριθμός των υπέρβαρων 
και παχύσαρκων ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (ΣΔ1) συνεχώς αυξάνεται. 
Οι διατροφικές συνήθειες (ΔΣ) και η φυσική δραστηριότητα (ΦΔ) παίζουν σημαντικό 
ρόλο τόσο στον γλυκαιμικό τους έλεγχο όσο και στην αύξηση του σωματικού βάρους. 
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τις ΔΣ και το επίπεδο άσκησης 
ασθενών με ΣΔ1 και τη σχέση τους με το σωματικό τους βάρος. 
Μέθοδοι και σχεδιασμός: Μελετήσαμε 126 ασθενείς με ΣΔ1 (55/126 άνδρες, 71/126 
γυναίκες) που παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών μας. Η μέση 
ηλικία τους ήταν 34,53±11,9 έτη και η μέση διάρκεια του διαβήτη τους 18,09±10,67 
έτη. Σε όλους τους ασθενείς προσδιορίστηκαν βάρος, ύψος, δείκτης μάζας σώματος 
(ΔΜΣ), περίμετρος μέσης (ΠΜ) και γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c). Η 
κατανάλωση φαγητού και οι ΔΣ εκτιμήθηκαν με τη χρήση σταθμισμένου ημιποσοτικού 
ερωτηματολογίου συχνότητας τροφίμων. Η ΦΔ εκτιμήθηκε με το ερωτηματολόγιο 
σωματικής δραστηριότητας IPAQ . Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα 
με το ΔΜΣ: ΟμάδαΑ = ΔΜΣ<25kg/m2 και ΟμάδαΒ = ΔΜΣ≥25kg/m2.
Αποτελέσματα: Μέσος ΔΜΣ των ασθενών ήταν 25,98±5,44 kg/m2, ΠΜ 91,8±12 cm 
και HbA1c 7,63±1,63%. Η ΟμάδαΑ περιλάμβανε 68/126 ασθενείς (53,95%) με μέσο 
ΔΜΣ 22,33±1,90 kg/m2, ΠΜ 85,41±7,82 cm, ηλικία 32,5±11,72 έτη και διάρκεια διαβήτη 
16,92±10,38 έτη και η ΟμάδαΒ 58/126 ασθενείς (46,03%) με μέσο ΔΜΣ 30,25±5,14 kg/
m2, ΠΜ 98,30±12,00 cm, ηλικία 36,91±11,76 έτη και διάρκεια διαβήτη 19,46±10,93 έτη. 
Η ΟμάδαΑ είχε σημαντικά πιο χαμηλή HbA1c συγκριτικά με την ΟμάδαΒ (7,58±1,77% 
έναντι 7,69±1,45%,  p=0,000). 
Η ΟμάδαΒ κατανάλωνε περισσότερα γεύματα ημερησίως συγκριτικά με την ΟμάδαΑ. 
Και οι δύο λάμβαναν μεσημεριανό, ενώ περισσότεροι ασθενείς της ΟμάδαςΒ 
παρέλειπαν το πρωινό σε σχέση με την ΟμάδαΑ (17,24% και 13,23% αντίστοιχα). Η 
ΟμάδαΒ έτρωγε εκτός σπιτιού ή έκανε παραγγελία πιο συχνά απ’ότι η ΟμάδαΑ, και 
είχε μεγαλύτερη κατανάλωση σε “junk food”. Οι ίδιοι οι ασθενείς και στις δύο ομάδες 
αποφάσιζαν για το είδος του φαγητού αλλά και των γευμάτων που κατανάλωναν.
1,47% της ΟμάδαςΑ δεν είχαν καθόλου ΦΔ την περασμένη εβδομάδα, 7,35% είχαν  
μέτρια και 10,29% έντονη ΦΔ τρεις ημέρες την προηγούμενη εβδομάδα. 12,06% της 
ΟμάδαςΒ δεν είχε καθόλου ΦΔ την περασμένη εβδομάδα, 8,6% είχαν μέτρια και  
5,17% έντονη ΦΔ τρείς ημέρες την προηγούμενη εβδομάδα. 
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Συμπέρασμα: Η παχυσαρκία αυξάνεται μεταξύ των ασθενών με ΣΔ1 και σχεδόν 
οι μισοί είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Αυτή η κατηγορία ασθενών καταναλώνει 
περισσότερα γεύματα μέσα στην ημέρα, παραλείπουν το πρωινό, τρώνε εκτός σπιτιού 
ή παραγγέλνουν πιο συχνά, ασκούνται λιγότερο και έχουν χειρότερο γλυκαιμικό 
έλεγχο συγκριτικά με τους μη παχύσαρκους. Εκπαίδευση και πρώιμη παρέμβαση 
απαιτείται ώστε να βελτιωθούν τα ανωτέρω αποτελέσματα. 
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Νοσοκομείο Αθηνών “Λαϊκό”, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα
 
Σκοποί: Η λιποπρωτεΐνη (a) [Lp(a)] αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα αθηροσκλη-
ρωτικής καρδιαγγειακής νόσου (ASCVD) στο γενικό πληθυσμό. Ο ρόλος της, ωστόσο, 
στους ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία (FH) δεν έχει διερευνηθεί εκτενώς. 
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμήσει τη συσχέτιση μεταξύ των 
συγκεντρώσεων της Lp(a) ορού και του επιπολασμού ASCVD σε ενήλικες ασθενείς 
με FH.
Μέθοδοι: Μελέτη χρονικής στιγμής από το εθνικό μητρώο καταγραφής ασθενών με 
FH (Hellenic Familial Hypercholesterolemia Registry, HELLAS-FH). Για τη διάγνωση της 
FH χρησιμοποιήθηκαν τα ολλανδικά κριτήρια ταξινόμησης (Dutch Lipid Clinic Net-
work, DLCN). Συμπεριελήφθησαν ασθενείς με τουλάχιστον πιθανή FH (DLCN ≥3). Οι 
ασθενείς ταξινομήθηκαν σε 3 τριτημόρια, ανάλογα με τα επίπεδα της Lp(a). Στο κάθε 
τριτημόριο εκτιμήθηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά,  το λιπιδαιμικό καθώς και 
το καρδιαγγειακό προφίλ των ασθενών.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν συνολικά 541 ενήλικες ασθενείς (249 άνδρες) με 
ετερόζυγο FH (HeFH), μέσης ηλικίας 48,5±15,0 έτη, τη στιγμή της καταχώρησης 
στη βάση δεδομένων της HELLAS-FH, και 40,8±15,9 έτη, κατά τη διάγνωση της FH. 
Οι διάμεσες (διατεταρτημοριακό εύρος) συγκεντρώσεις της Lp(a) στο 1ο, 2ο και 3ο 
τριτημόριο ήταν 6,4 (3,0-9,7), 22,4 (16,0-29,1) και 77,0 (55,0-102,0) mg/dL, αντίστοιχα. 
Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στο λιπιδαιμικό προφίλ των ασθενών μεταξύ των 
τριτημορίων των επιπέδων της Lp(a). 
Ο συνολικός επιπολασμός ASCVD στο 1ο, 2ο και 3ο τριτημόριο των συγκεντρώσεων 
της Lp(a) ήταν 9,4%, 16,1% και 20,6%, αντίστοιχα (p=0,012 μεταξύ των τριτημορίων). 
Αντίστοιχα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν για τον επιπολασμό πρώιμης ASCVD [8,5%, 
13,4% και 19,8%, αντίστοιχα (p=0,010 μεταξύ τριτημορίων)]. Επιπλέον, παρατηρήθηκε 
τάση αυξημένου επιπολασμού στεφανιαίας νόσου (CAD) [8,3%, 12,2% και 16,1%, 
αντίστοιχα (p=0,076 μεταξύ τριτημορίων). Δεν υπήρξε διαφορά στον επιπολασμό των 
αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και περιφερικής αρτηριακής νόσου μεταξύ των 
τριτημορίων της Lp(a). 
Μετά από πολυπαραγοντική ανάλυση, οι ασθενείς με συγκεντρώσεις Lp(a) στο 3ο 
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ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΗΒΩΝ  ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
ΤΟΥΣ;

Ο27

τριτημόριο, εμφάνιζαν σχεδόν 3πλάσιο κίνδυνο παρουσίας ASCVD [odds ratio (OR) 
2,80, 95% διάστημα εμπιστοσύνης (ΔΕ) 1,37-5,73] και  CAD (OR 2,44, 95% ΔΕ 1.08-
5.49), καθώς και πρώιμης ASCVD (OR 3,04, 95% ΔΕ 1,37-6,71) και πρώιμης CAD (OR 
2,44, 95% ΔΕ 1,09-5,49), σε σύγκριση με το 1ο τριτημόριο. 
Συμπεράσματα: Οι υψηλές συγκεντρώσεις της Lp(a) συσχετίζονται ανεξάρτητα με 
αυξημένο κίνδυνο παρουσίας ASCVD σε ασθενείς με HeFH.

E. Δικαιάκου1, E.Α  Βλαχοπαπαδοπούλου1, Π. Δικαιάκου2, Ι. Κωστέρια1, Φ.  Αθανασούλη1, 
Σ. Μιχαλάκος1, Γ. Αλεξιάς2

1. Ενδοκρινολογικό Τμήμα - Αύξησης και Ανάπτυξης, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων 
Αθηνών Π. & Α. Κυριακού
2. Π.Μ.Σ “Διοίκηση Μονάδων Υγείας”, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο, Πάτρα

Σκοπός: Η αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία  ποιότητας ζωής των παιδιών 
και εφήβων με αυξημένο σωματικό βάρος, ηλικίας 8-16 ετών. Επιπλέον, η σύγκρισή 
της με την ποιότητα ζωής παιδιών και εφήβων αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας, που 
έχουν φυσιολογικό βάρος σώματος.
Μέθοδοι: Πρόκειται για μελέτη που εκπονήθηκε κατά το διάστημα Ιανουαρίου-
Μαΐου του 2021 στο Ενδοκρινολογικό - Αύξησης και Ανάπτυξης τμήμα του Γ.Ν.Π.Α 
Π&Α Κυριακού. Το σύνολο του δείγματος αποτελείται από  106 παιδιά και εφήβους, 
ηλικίας 8-16 ετών, καθώς και τους γονείς τους. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω 
του σταθμισμένου ερωτηματολογίου KIDSCREEN-27, έκδοση για παιδιά / εφήβους 
και γονείς. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τα παιδιά και τους γονείς 
τους αντίστοιχα.  Οι διαστάσεις της ποιότητας ζωής σχετιζόμενες με την υγεία 
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που μελετήθηκαν ήταν: “Σωματικές Δραστηριότητες και Υγεία”, “Γενική Διάθεση 
και Συναισθήματα”, “Οικογένεια και Ελεύθερος Χρόνος”, “Φίλοι” και “Σχολείο και 
Μάθηση”. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό  
πρόγραμμα  ΙΒΜ SPSS. 
Αποτελέσματα: Αυξημένο σωματικό βάρος είχαν 57,5% των συμμετεχόντων, 
ενώ το 42,5% αυτών ήταν φυσιολογικού βάρους. Τα παιδιά με φυσιολογικό 
βάρος παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο σκορ στην κλίμακα του 
ερωτηματολογίου  που αφορά στις Σωματικές Δραστηριότητες και Υγεία (51,50 ± 8,91), 
σε σχέση με τα παιδιά αυξημένου σωματικού βάρους (46,38 ± 8,66) (p=0,004).  Στην 
ίδια κλίμακα βρέθηκαν αντίστοιχα στατιστικά σημαντικές  διαφορές και στην έκδοση 
των γονέων (p<0,001). Ως προς το φύλο, για το δείγμα των παιδιών φυσιολογικού 
βάρους, στις κλίμακες του ερωτηματολογίου που σχετίζονται με το Σχολείο και 
Μάθηση, τα κορίτσια είχαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο σκορ σε σχέση με τα 
αγόρια  (p=0,013), ωστόσο στο δείγμα των υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών, δεν 
βρέθηκε καμία στατιστικώς σημαντική διαφορά στις κλίμακες του ερωτηματολογίου 
ως προς το φύλο. Οι ερωτώμενοι αυξημένου σωματικού βάρους ήταν  στατιστικά 
σημαντικά λιγότερο ικανοποιημένοι για το βάρος τους και το σώμα τους σε σχέση με 
τους συμμετέχοντες φυσιολογικού σωματικού βάρους. (p<0,001). Τέλος, τα παιδιά με 
αυξημένο σωματικό βάρος που δεν έχουν στο δωμάτιο τους ηλεκτρονικό υπολογιστή/
τάμπλετ/κινητό, κατέγραψαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα σκορ σε  σχέση με 
τα παιδιά που έχουν, στις κλίμακες Σωματικές Δραστηριότητες και Υγεία (p=0,007), 
Γενική Διάθεση και Συναισθήματα (p=0,001) και Σχολείο και Μάθηση (p=0,021). Ίδιο 
μοτίβο, με τις ίδιες κλίμακες επαναλήφθηκε και για την έκδοση των γονέων. 
Συμπεράσματα: Η ποιότητα ζωής των παιδιών/εφήβων με αυξημένο σωματικό βάρος 
φαίνεται ότι επηρεάζεται αρνητικά στις παραμέτρους σωματικής δραστηριότητας 
και υγείας. Τα παιδιά με αυξημένο σωματικό βάρος έχουν στατιστικά σημαντικά 
χειρότερη εικόνα σώματος σε σχέση με τα παιδιά με υγιές σωματικό βάρος, καθώς 
επίσης είναι σε μεγάλο ποσοστό δυσαρεστημένα από το βάρος τους. Τέλος, η 
παρουσία οθονών μέσα στο δωμάτιό τους φαίνεται ότι επηρεάζει αρνητικά την 
σωματική τους δραστηριότητα και υγεία, την συναισθηματική τους ευεξία και τις 
μαθησιακές τους επιδόσεις.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΕΥ-
ΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο28

Μ. Δεληζώνα, Ε. Μπάρμπα, Γ.Ν. Κουκούλης, Α. Μπαργιώτα
Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Λάρισας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σκοποί: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν 
την κατανάλωση δεκατιανού γεύματος των εφήβων στο χώρο του σχολείου. Η 
κατανάλωση δεκατιανού γεύματος επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων 
και το σωματικό τους βάρος, αφού εκτίθενται στις επιλογές του σχολικού κυλικείου. 
Μέθοδοι: Συμπληρώθηκαν 1038 ερωτηματολόγια διατροφικών συνηθειών, συχνό-
τητας κατανάλωσης τροφίμων (FFQ ), από εφήβους ηλικίας 12-18 ετών και 
υπολογίστηκε ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) και η συμμόρφωση ως προς τις αρχές 
της Μεσογειακής Διατροφής (KIDMED SCORE).
Αποτελέσματα: Η μέση τιμή του ΒΜΙ ήταν 21,24±3,55 (αγόρια 21,43±3,49 και κορίτσια 
21,07±3,60). Το 13% των κοριτσιών και το 28% των αγοριών έχουν ΒΜΙ>25 και μόλις 
το 7% των κοριτσιών και το 13% των αγοριών έχουν υψηλή συμμόρφωση ως προς τις 
αρχές της Μεσογειακής Διατροφής (KIDMED SCORE). Η μέση τιμή του KIDMED SCORE 
ήταν 4,22±2,38 (αγόρια 4,68±3,49 και κορίτσια 4,06±2,18).
Το 81,3% των εφήβων του δείγματος καταναλώνουν δεκατιανό γεύμα στο σχολείο. 
Από αυτούς, το 61% καταναλώνει δεκατιανό που έχει ετοιμαστεί στο σπίτι και το 39% 
καταναλώνει δεκατιανό έτοιμο προς αγορά. Η μέση τιμή του ΒΜΙ για τους εφήβους 
που καταναλώνουν δεκατιανό που ετοιμάζεται από το σπίτι ήταν 21,21±3,53 και για 
αυτούς που καταναλώνουν δεκατιανό από το κυλικείο ήταν 21,27±3,59. Η μέση τιμή 
του KIDMED SCORE για τους εφήβους που καταναλώνουν δεκατιανό που ετοιμάζεται 
από το σπίτι ήταν 4,36±2,28 και για αυτούς που επιλέγουν τρόφιμα από το κυλικείο 
του σχολείου ήταν 3,97±2,54.
Παρατηρήθηκε ότι η συχνότητα κατανάλωσης δεκατιανού που έχει ετοιμαστεί στο 
σπίτι είναι μεγαλύτερη σε αστικές περιοχές (p=0.000), στα κορίτσια (p=0.02) και σε 
εφήβους με κανονικό ΒΜΙ (p=0.012). Οι έφηβοι αυτοί καταναλώνουν πρωινό στο σπίτι 
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΠΡΟΕ-
ΦΗΒΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΣΩ-ΜΕΣΟΥ 
ΧΙΤΩΝΑ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ο29

(p=0.000), βγαίνουν για φαγητό εκτός σπιτιού μερικές φορές το μήνα ή πιο σπάνια 
(p=0.000) και οι γονείς τους ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό τη διατροφή τους (p=0.013). 
Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά, τη σχολική 
βαθμίδα (γυμνάσιο / λύκειο - p=0.142) και την κατηγορία KIDMED SCORE (βαθμός 
υιοθέτησης αρχών μεσογειακής διατροφής - p=0.164).
Όσον αφορά τη συμβολή του σχολείου και των εκπαιδευτικών, οι γνώσεις για τη 
Μεσογειακή Διατροφή (p=0.000) και η μέτριου έως μεγάλου βαθμού πληροφόρηση 
από το σχολείο (p=0.002) και από τους εκπαιδευτικούς (p=0.026) για θέματα υγιεινής 
διατροφής οδηγούν σε μεγαλύτερη συχνότητα κατανάλωσης δεκατιανού που 
ετοιμάζεται από το σπίτι. 
Συμπεράσματα: Η συχνότητα κατανάλωσης δεκατιανού γεύματος στο σχολείο που 
ετοιμάζεται από το σπίτι συνδέεται με ένα καλύτερο ΒΜΙ, καλύτερη συμμόρφωση 
προς τις αρχές της Μεσογειακής Διατροφής (KIDMED SCORE) και είναι αυξημένη στα 
κορίτσια και στους εφήβους που ζουν σε αστικές περιοχές. Επίσης οι γνώσεις για τη 
Μεσογειακή Διατροφή και η πληροφόρηση από το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς 
για την υγιεινή διατροφή αυξάνει τη συχνότητα κατανάλωσης του δεκατιανού 
γεύματος που ετοιμάζεται από το σπίτι.

Δ. Χερουβή1, Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου1, Μ. Βακάκη2, Φ. Αθανασούλη1, Σ. Μιχαλάκος1, 
Κ. Καραβανάκη3

1. Τμήμα  Ενδοκρινολογικό- Αύξησης κι  Ανάπτυξης, Νοσ. Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”
2. Τμήμα Ακτινολογκό, Νοσ. Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”
3. Μονάδα Διαβήτη και Μεταβολισμού, Β’Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσ. Παίδων 
“Π.&Α. Κυριακού”
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Σκοπός: H σύγκριση δύο ομάδων προεφηβικών παιδών με παχυσαρκία και φυσιολο-
γικό βάρος που προσήλθαν για διερεύνηση στο Ενδοκρινολογικό τμήμα.
Μέθοδοι: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείτο από 33 παιδιά  φυσιολογικού βάρους 
(36,4% αγόρια)  με μέση ηλικία 8,40±1,94 χρόνια και διάμεση τιμή(±SD)z-scoreΔΜΣ 
-0,402 (±1,11) και 37 παιδιά με παχυσαρκία (63,6 % αγόρια) με μέση (±SD) ηλικία 9,06±1,64 
χρόνια και διάμεση τιμή (±SD) z-score ΔΜΣ 2,40 (±0,368). Το z-score υπολογίστηκε 
σύμφωνα με τα όρια του CDC. Μετά από ολονύκτια νηστεία έγινε μέτρηση ολικής 
χοληστερόλης, HDL, LDL και τριγλυκεριδίων. Επίσης έγινε προσδιορισμός του πάχους 
του εσω-μέσου χιτώνα της κοινής καρωτίδας (cIMT) υπερηχογραφικά. Η σύγκριση 
τωνμεταβλητών μεταξύ των δύο ομάδων έγινε με την δοκιμασία Student’st-test αν 
οι μεταβλητές ακολουθούσαν κανονική κατανομή ή την δοκιμασία Mann-Whitney σε 
αντίθετη περίπτωση. Η συσχέτιση δύο ποσοτικών μεταβλητών έγινε με τον υπολογισμό 
του συντελεστή συσχέτισης Spearman. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
ορίστηκε ως p-value<0.05 και η ανάλυση έγινε με το λογισμικό STATA (version 13.1).
Αποτελέσματα: Οι δύο ομάδες διέφεραν στατιστικά σημαντικά ως προς τα επίπεδα 
της LDL, τα οποία ήταν σημαντικά υψηλότερα στα παιδιά με παχυσαρκία, τα 
επίπεδα HDL που ήταν υψηλότερα στα παιδιά με φυσιολογικό βάρος και τα επίπεδα 
τριγλυκεριδίων, που ήταν υψηλότερα στα παιδιά με παχυσαρκία. Το cIMT δεν διέφερε 
σημαντικά στις 2 ομάδες. Τα αποτελέσματα φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω 
πίνακα.

Νορμοβαρή 
Βάρος (n=33)

Παχύσαρκα 
(n=37)

P value

Ηλικία (χρόνια, 
μέση±SD)

8,40±1,94 9,06±1,64 0,130

Φύλο [αγόρια, n(%)] 12 (36,4) 21 (63,6) 0,088

ΔΜΣ [z-score, 
διάμεση(IQR)]

-0,402 (1,11) 2,40 (0,368) <0,001
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Νορμοβαρή 
Βάρος (n=33)

Παχύσαρκα 
(n=37)

P value

Χοληστερόλη  (mg/dl, 
μέση±SD)

152,1±20,9 163,7±37,7 0,120

LDL (mg/dl, mean±SD) 83,4±22,4 106,9±35,5 0,002

HDL (mg/dl, mean±SD) 69,4±15,8 46,7±9,17 <0,001

Τριγλυκερίδια [mg/dl, 
median(IQR)]

51 (16) 79 (61) <0,001

cIMT-αριστερά 0,431±0,054 0,451±0,053 0,131

cIMT-δεξιά 0,431±0,044 0,441±0,060 0,454

cIMT-MO 0,431±0,041 0,446±0,050 0,193

Σε ανάλυση ξεχωριστά ανά φύλο βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά του cIMT 
μεταξύ των αγοριών με φυσιολογικό βάρος (0,411±0,032) και αυτών με παχυσαρκία 
(0,456±0,056), p=0,018.
Το c-IMT συσχετίσθηκε θετικά με το βαθμό παχυσαρκίας (ΔΜΣ -z-score) στο σύνολο 
των παιδιών (r=0.248, p=0.039) και στην ομάδα των παιδιών με παχυσαρκία (r=0,369, 
p=0,025). Επίσης στο σύνολο των παιδιών διαπιστώθηκε οριακά σημαντική συσχέτιση 
του LDL με το cIMT (r=0,228, p=0,058). 
Συμπεράσματα: Στα προεφηβικά παιδιά με παχυσαρκία της μελέτης μας διαπιστώθηκε 
δυσμενέστερο λιπιδαιμικό προφίλ συγκριτικά με τα παιδιά φυσιολογικού βάρους. Το 
cIMT σε προεφηβικά παιδιά συσχετίσθηκε με το βαθμό παχυσαρκίας. Ενθαρρυντικό 
είναι ότι στα προεφηβικά παιδιά, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο δείγμα, δεν 
αναδείχθηκε σημαντική αύξηση του cIMT, πιθανότατα λόγω του περιορισμένου 
χρόνου παχυσαρκίας. Κατά συνέπεια πρώιμη παρέμβαση θα μπορούσε να είναι 
αποτελεσματική στην πρόληψη καρδιαγγειακών επιπλοκών.
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Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΥΓΡΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 
(NETEST) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

Ο30

Μ. Τσώλη1, Ε. Αναγνώστου1, Α. Κουμαριανού2, Κ. Δασκαλάκης3, Α. Καραπαναγιώτη1, 
Γ. Καλτσάς1 
1. Ενδοκρινολογικό τμήμα, Α΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο, 
Αθήνα
2. Αιματολογική Ογκολογική  Μονάδα, Δ΄Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ “Αττικόν”, Αθήνα
3. Β΄Χειρουργική Κλινική, Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ., Αθήνα

Σκοποί: Το NETest είναι ένας πολυγονιδιακός μη αναλυτικός μοριακός βιοδείκτης 
που εκτιμά την έκφραση γονιδίων σχετιζόμενων με τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα 
(ΝΕΝ). Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι αποτελεί δείκτη ενεργότητας των ΝΕΝ και 
συμβάλλει στην εκτίμηση παρουσίας υπολειπόμενης νόσου, προόδου νόσου καθώς 
και της αποτελεσματικότητας των θεραπειών. Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει 
τη χρησιμότητα του NETest στην εκτίμηση της ενεργότητας και πορείας της νόσου 
κατά την παρακολούθηση ασθενών με ΝΕΝ.
Μέθοδοι: Μελετήθηκαν τα δεδομένα ασθενών με ΝΕΝ που υποβλήθηκαν σε NETest 
κατά την παρακολούθηση τους στο Κέντρο Νευροενδοκρινών Νεοπλασμάτων. Ο 
προσδιορισμός του NETest πραγματοποιήθηκε με PCR σε συνεργαζόμενο κέντρο 
της Μ. Βρετανίας. Η εκτίμηση της νόσου έγινε με συμβατικές (CT, MRI, σύμφωνα 
με τα κριτήρια Recist) ή/και λειτουργικές (Ga-DOTATATE-PET/CT, FDG-PET/CT) 
απεικονιστικές μεθόδους κατά τη λήψη του δείγματος και στους 6 και 12 μήνες μετά. 
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 33 ασθενείς (19 άνδρες, μέση ηλικία 59±9 έτη). 16 
ασθενείς εμφάνιζαν NEN παγκρέατος, 7 λεπτού εντέρου, 1 φύματος Vater, 2 ορθού, 
1 στομάχου, 1 τυφλού, 3 πνεύμονα και 2 αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας. 5 ασθενείς 
έπασχαν από ΝΕΝ grade 1, 22 ασθενείς από grade 2 και 3 από grade 3 ΝΕΝ ενώ 
όλα τα ΝΕΝ πνεύμονα ήταν άτυπα καρκινοειδή. Μεταξύ των ασθενών με αρνητικές 
απεικονιστικές εξετάσεις (n=13), 3 είχαν αρνητικό NΕΤest και 10 χαμηλά θετικό, 
συμβατό με πιθανή μικροσκοπική νόσο. Μεταξύ αυτών με ακτινομορφολογικά εμφανή 
νόσο (n=20), 19 είχαν θετικό NETest. Μεταξύ των ασθενών που υποβλήθηκαν σε R0 
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ CLOCK ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ECL ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΙΚΟ 
ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ 1 

Ο31

χειρουργική εκτομή (n=13), 10 παρουσίαζαν χαμηλά θετικό NETest (μικροσκοπική 
νόσος) και ένας εξ’αυτών εμφάνισε μακροσκοπική νόσο μετά από 3 μήνες Οι ασθενείς 
με ακτινομορφολογικά εμφανή νόσο παρουσίαζαν σημαντικά υψηλότερο ΝΕΤest 
score σε σχέση με αυτούς που δεν παρουσίαζαν εμφανείς νεοπλασματικές βλάβες 
(P = 0,04).
Συμπεράσματα: Το Netest αποτελεί ένα χρήσιμο και ακριβή βιοδείκτη εκτίμησης της 
ενεργότητας της νόσου και πιθανόν πρώιμης εκτίμησης υποτροπής ή εμφάνισης 
μεταστατικής νόσου.

Α. Καραπαναγιώτη1,2, N. Nasiri-Ansari1, Κ. Δασκαλάκης3, Ε. Βλάχου4, Γ. Κυριακόπουλος5, 
H.S. Randeva6,7, Γ. Καλτσάς2, Ε. Κασσή1,2 

1. Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
2. Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Ειδική Νοσολογία, Ιατρική Σχολή, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
3. Department of Surgery, Faculty of Medicine and Health, Örebro University, Örebro, 
Sweden
4. Γαστρεντερολογική Κλινική, ΝΙΜΤΣ, Αθήνα
5. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
6. Warwickshire Institute for the Study of Diabetes, Endocrinology and Metabolism 
(WISDEM), University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust, Coventry CV2 
2DX, UK
7. Division of Translational and Experimental Medicine-Metabolic and Vascular Health, 
Warwick Medical School, University of Warwick, Coventry CV4 7AL, UK
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Εισαγωγή: Οι νευροενδοκρινικοί όγκοι στομάχου (γαστρικά καρκινοειδή, GNET) 
αποτελούν μια σπάνια ομάδα νεοπλασμάτων του στομάχου. Σε ασθενείς με 
παρατεταμένη αύξηση των επιπέδων γαστρίνης υπάρχει τάση για υπερπλασία των 
ECL κυττάρων που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη αυτών των όγκων. Αν και η 
µεταβολή της έκφρασης των γονιδίων του κιρκαδικού συστήματος έχει ήδη µελετηθεί 
σε πολλές κακοήθειες και σε έναν αριθμό αυτοάνοσων ασθενειών, ο ρόλος του 
περιφερικού κιρκαδικού συστήματος από την μετάβαση από την υπερπλασία των ECL 
κυττάρων σε γαστρικό καρκινοειδές τύπου 1 (GNEN1) παραμένει άγνωστος.
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη, είχαμε ως στόχο τη διερεύνηση της έκφρασης των 
clock γονιδίων σε μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος (PBMCs) και γαστρικούς 
ιστούς των ίδιων ασθενών με υπερπλασία των ECL κυττάρων και ασθενών με GNEN1.
Μέθοδοι: Δείγματα βιοπτικού υλικού από 9 ασθενείς με GNEN1 συλλέχθηκαν 
μεταξύ 09:00-11:00 π.μ. Η παθολογοανατομική εξέταση επιβεβαίωσε την παρουσία 
υπερπλασίας ECL κυττάρων και GNEN1 (σε κάθε ξεχωριστό δείγμα) που συλλέχθηκε 
από τον ίδιο ασθενή. Τα PBMCs απομονώθηκαν κατόπιν αιμοληψίας (8:00-9:00π.μ.) 
από τους ίδιους ασθενείς και 10 ασθενείς με επιβεβαιωμένη υπερπλασία ECL 
κυττάρων. Η έκφραση mRNA των CLOCK, BMAL1, CRY1, PER2, ROR-α, REV-ERB και GR-
α  αξιολογήθηκε με ποσοτική PCR σε πραγματικό χρόνο σε PBMCs και στα δείγματα 
βιοπτικού υλικού των ίδιων ασθενών. Επίσης συλλέχθησαν τα κλινικά, ιστολογικά και 
επιδημιολογικά δεδομένα των ασθενών.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 57,8±12,8 έτη. Η ανάλυση της 
έκφρασης mRNA των clock γονιδίων στους ιστούς με GNEN1 και στους ιστούς με 
υπερπλασία των ECL κυττάρων αποκάλυψε ότι η έκφραση των BMAL1 και CLOCK ήταν 
σημαντικά (p<0,01) αυξημένη ενώ η έκφραση των REV-Erb και GR-α ήταν μειωμένη 
(p<0,05) στον ιστό με GNEN1 σε σύγκριση με τον παρακείμενο ιστό με ECL υπερπλασία. 
Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στην έκφραση των PER2 και CRY1 στους ιστούς με 
GNEN1 σε σύγκριση με τους παρακείμενους ιστούς με  ECL υπερπλασία. Ενδιαφέρον 
αποτελεί ότι η έκφραση των CLOCK, PER2 και REV-Erb ήταν σημαντικά αυξημένη στα 
PBMCs ασθενών με GNΕΝ1 σε σύγκριση με ασθενών με υπερπλασία ECL κυττάρων.
Συμπέρασμα: Τα δεδομένα μας υποδεικνύουν για πρώτη φορά ότι υπάρχει 
διαφορετικό πρότυπο έκφρασης των clock γονιδίων σε ασθενείς με γαστρικό 
καρκινοειδές τύπου 1 τόσο στο βιοπτικό υλικό όσο και στα PBMCs. Δεδομένου ότι 
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ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COV-
ID-19: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ 
ΝΟΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΑΡΧΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EPITOME

Ο31Α

Π.Ν. Τσακαλομάτης1, Β. Δαράκη1, Θ. Ρουμελιωτάκη2, Γ. Μπέτση1, Μ. Χρυσουλάκη1, Μ. 
Σφακιωτάκη1, Ε.Κ. Συντζανάκη1, Β. Βενετσανάκη1, Ρ. Βαμβουκάκη1, Κ. Κοντολαιμάκη1, 
Κ. Νικολάου1, Π. Ανωμεριανάκη1, Γ. Μαυράκης1, Κ. Μπουκή1, Π. Γούλια3, Π. Ξεκούκη1

1. Ενδοκρινολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης
2. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης 
3. Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust Cambridge UK

Εισαγωγή: Οι  πανδημίες, όπως αυτή λόγω COVID-19, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά 
την ψυχική υγεία, ενώ η ελλιπής πληροφόρηση μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση και 
περαιτέρω ψυχική καταπόνηση.
Σκοπός: Η σύγκριση της επάρκειας και των πηγών πληροφόρησης, της ανησυχίας 
και της ψυχολογικής καταπόνησης λόγω της πανδημίας COVID-19 μεταξύ ενδοκρινο-
λογικών ασθενών  και προσωπικού των Εξωτερικών Ιατρείων του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Μέθοδος: Εκατόν τέσσερις ασθενείς και εξήντα μέλη προσωπικού συμπλήρωσαν 

παρατηρήθηκε υπερέκφραση του CLOCK γονιδίου στους ιστούς με GNEN1, αλλά και 
στα PBMCs ασθενών με GNEN1, συγκριτικά με τα PBMCs ασθενών με υπερπλασία των 
ECL κυττάρων, ο πιθανός ρόλος του ως έναν μη επεμβατικό βιοδείκτη για τη μετάβαση 
της υπερπλασίας των ECL κυττάρων σε GNEN1 θα μπορούσε να διερευνηθεί. Ωστόσο, 
απιατείται μεγαλύτερος αριθμός ασθενών  αλλά και μηχανιστικές μελέτες για να 
αξιολογηθεί αξιολογηθεί ο ρόλος της απορρύθμισης του τοπικού/περιφερικού 
κιρκαδικού συστήματος  στην ανάπτυξη και/ή την εξέλιξη αυτών των νεοπλασμάτων.
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ερωτηματολόγια που περιελάμβαναν δημογραφικές πληροφορίες, την ανάγκη, τις 
πηγές και την επάρκεια πληροφόρησης καθώς και το βαθμό ανησυχίας σχετικά με 
την πανδημία σε κλίμακα Likert 9 αντικειμένων (1:ανησυχώ πολύ λίγο 9:ανησυχώ πάρα 
πολύ). Η ψυχική καταπόνηση εκτιμήθηκε με την Ελληνική εκδοση του ερωτηματολογίου  
DASS 21. Η μελέτη εγκρίθηκε από την επιτροπή βιοηθικής του Νοσοκομείου και όλοι 
οι συμμετέχοντες υπέγραψαν έγγραφη συγκατάθεση.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία του προσωπικού ήταν  41.2 έτη και των ασθενών 50.6 
έτη (p<0.001) με υπεροχή των γυναικών και στις δύο ομάδες. Η πλειονότητα ασθενών 
και προσωπικού δήλωσαν ότι η πανδημία τους προκαλεί μετρίου βαθμού ανησυχία 
κυρίως για τον κίνδυνο νόσησης οικογένειας/συγγενών, με το προσωπικό να 
ανησυχεί σημαντικά περισσότερο (p=0.036). Σχετικά με την ανάγκη πληροφόρησης 
για την νόσο, και οι δύο ομάδες δήλωσαν προτίμηση για μέτριο βαθμό πληροφοριών. 
Το προσωπικό εμφανίζεται καλύτερα πληροφορημένο για τα συμπτώματα, την 
πρόγνωση, τον τρόπο μετάδοσης και τα μέτρα πρόληψης (p<0,05 για ολες τις 
παραμέτρους), χωρίς ωστόσο διαφορές στην πληροφόρηση για τη θεραπεία και 
το εμβόλιο κατά της νόσου από τους ασθενείς.  Οι επίσημες πηγές πληροφόρησης 
προτιμήθηκαν και από τις δύο ομάδες αλλά το προσωπικό στηρίχθηκε επίσης και σε 
πληροφορίες από επαγγελματίες υγείας (p=0.006)  ενώ οι ασθενείς σε ανεπίσημες 
πηγές ως δεύτερη προτίμηση (p=0.022). Δεν υπήρχαν διαφορές στα ποσοστά stress 
και αγχους, που ήταν χαμηλά και στις δύο ομάδες. Οι  λίγοι συμμετέχοντες με 
συμπτώματα κατάθλιψης μέτριας/σοβαρής βαρύτητας,  ανήκαν κυρίως στην ομάδα 
του προσωπικού (p=0.040).
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει τις διαφορές μεταξύ ασθενών και 
προσωπικού σχετικά με την κύρια ανησυχία τους για την τρέχουσα πανδημία με το 
προσωπικό να ανησυχεί παρισσότερο λόγω μεγαλύτερης έκθεσης στο εργασιακό 
περιβάλλον. Το προσωπικό είχε  περισσότερη πληροφόρηση  για τις διάφορες πτυχές 
της νόσου αλλά δεν υπήρχαν διαφορές στο βαθμό πληροφόρησης  για την θεραπεία 
και το εμβόλιο ίσως λόγω της έλλειψης μακροχρόνιων  μελετών.  Ενδιαφέρον είναι 
ότι το προσωπικό βασίζεται στους επαγγελματίες υγείας  ως πρόσθετη πηγή ενώ 
οι ασθενείς σε ανεπίσημες πηγές. Περισσότεροι συμμετέχοντες στην ομάδα του 
προσωπικού εμφάνισαν ψυχική καταπόνηση.  Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό στρατηγικών πληροφόρησης 
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ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
21-ΥΔΡΟΞΥΛΑΣΗΣ (21-OHD): Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ-
ΣΕΩΝ ΤΗΣ 17-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ 

Ο32

E. Φυλακτού, A. Μερτζανιάν, Ε. Χαρμανδάρη, Χ. Κανακά-Gantenbein, A. Σερτεδάκη
Εργαστήριο Μοριακής Ενδοκρινολογίας, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού 
και Σακχαρώδη Διαβήτη, A΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α, Νοσοκομείο 
Παίδων “Η Αγία Σοφία”

Σκοπός: Η Συγγενής Υπερπλασία των Επινεφριδίων λόγω ανεπάρκειας 21-υδροξυλάσης 
(21-OHD) κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα και οφείλεται 
σε μεταλλάξεις του γονιδίου CYP21A2. Η κλινική εικόνα των ασθενών καθορίζεται 
από το βαθμό δραστικότητας της 21-υδροξυλάσης [κλασική με απώλεια άλατος 
(SW), κλασική απλή αρρενοποιητική (SV) και μη κλασσική μορφή (NC)]. Σκοπός της 
παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι α) η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
μοριακής διερεύνησης του γονιδίου CYP21A2 σε 570 εξετασθέντες σε διάστημα 4 
ετών και β) η συσχέτιση των συγκεντρώσεων της 17-υδροξυπρογεστερόνης (17-OHP) 
μετά από διέγερση με ACTH στους ετεροζυγώτες και γονοτυπικά φυσιολογικούς 
εξετασθέντες. 
Μέθοδοι: Οι εξετασθέντες χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: Ομάδα Α (526 άτομα-75% 
κορίτσια, 25% αγόρια διάμεσης ηλικίας 9 ετών (3 ημερών έως 77 ετών) και παραπομπή 
κυρίως λόγω πρώιμης αδρεναρχής και ομάδα Β (44 ενήλικες-25% γυναίκες και 75% 
άνδρες) στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου. Για την επιβεβαίωση και διευκρίνηση 
των γονοτύπων της ομάδας Α ελέγχθηκαν 959 γονείς. Πραγματοποιήθηκε εκλεκτικός 
πολλαπλασιασμός του γονιδίου CYP21A2 έναντι του ψευδογονιδίου CYP21A1P και 
αλληλούχηση κατά Sanger. Η μέθοδος MLPA εφαρμόσθηκε όπου υπήρχε ένδειξη 

και υποστήριξης ασθενών και προσωπικού γενικών νοσοκομείων κατά τη διάρκεια 
πανδημιών.
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διπλασιασμού/απάλειψης του γονιδίου. Για τη συσχέτιση των συγκεντρώσεων 
της 17-OHP με τους ετεροζυγώτες και τους γονοτυπικά αρνητικούς εξετασθέντες 
χρησιμοποιήθηκαν 2 προσεγγίσεις (α: Διαφορά 17-OHP60΄-17-OH0΄ και β: άθροισμα 
17-OHP30΄+17-OHP60΄). 
Αποτελέσματα: Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της κάθε ομάδας. 
Μεταλλάξεις ανιχνεύθηκαν στο 67,5% της ομάδας Α και στο 13,6% της ομάδας Β. 
Γενετική διάγνωση επιτεύχθηκε στο 30% των παραπομπών της ομάδας Α (σύνθετοι 
ετεροζυγώτες 22% και ομοζυγώτες 8%). Το 37,6% της ομάδας Α ήταν ετεροζυγώτες 
με το 12% να φέρει μια μετάλλαξη SW. Στο 31% της ομάδας Α δεν ανιχνεύθηκε καμία 
μετάλλαξη. Ανιχνεύθηκαν 6 νέες μεταλλάξεις αγνώστου κλινικής σημασίας. Το 11,4% 
της ομάδας Β ήταν ετεροζυγώτες της NC 21-OHD και στο 79,6% δεν ανιχνεύθηκε καμία 
μετάλλαξη. Ο διπλασιασμός του γονιδίου με την p.Q318X ανιχνεύθηκε στο 2,47% και 
9% στις ομάδες Α και Β αντίστοιχα, υποδηλώνοντας την αναγκαιότητα εφαρμογής 
του ΜLPA. Ο έλεγχος των γονέων ταυτοποίησε 29/959 (3%) σύνθετους ετεροζυγώτες 
της NC 21-OHD. 
Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται το ποσοστό των εξετασθέντων όπου ο γονότυπος 
συσχετίζεται επιτυχώς με τις τιμές της 17-ΟΗΡ. 
Συμπεράσματα: Οι δυο προσεγγίσεις υπολογισμού της παθολογικής 17-ΟΗΡ δεν 
διαχωρίζουν επιτυχώς τους ετεροζυγώτες από τους γονοτυπικά αρνητικούς, 
καθιστώντας τον μοριακό έλεγχο απαραίτητο για την επιβεβαίωση της κλινικής 
διάγνωσης και τη γενετική συμβουλευτική της οικογένειας.

  ΟΜΑΔΑ Α (n=526)
ΟΜΑΔΑ Β 

(n=44)

Ταξινόμηση 
Παραπομπών

Ταξινόμηση 
μεταλλάξεων

Αριθμός 
Παραπομπών (%)

Αριθμός 
Παραπομπών 

(%)

Σύνθετοι 
Ετεροζυγώτες 

SW/SW 6/116 (5,2%)  

Πίνακας 1
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  ΟΜΑΔΑ Α (n=526)
ΟΜΑΔΑ Β 

(n=44)

Σύνθετοι 
Ετεροζυγώτες

SW/SV 5/116 (4,3%)  

SW/NC 43/116 (37%)  

SV/NC 8/116 (6,9%)  

NC/NC 54/116 (46,6%)  

Σύνολο  116/526 (22,1%)  

Ομοζυγώτες 

SW 6/41 (14,6%)  

SV 2/41 (4,9%)  

NC 33/41 (80,5%)  

Σύνολο  41/526 (7,8%)  

Ετεροζυγώτες 

SW/N 23/194 (11,9%)  

SV/N 8/194 (4,1%)  

NC/N 163/194 (84%) 5

Σύνολο  194/526 (36,9%)  5/44 (11,4%)

Φυσιολογικός 
Γονότυπος

 162/526 (30,8%) 35/44 (79,6%)

Διπλασιασμός με 
p.Q318X 

Διπλασιασμός 
γονιδίου

13  3/4 (75%)

 1/4 (25%)

Σύνολο  13/526 (2,47%) 4(9%)
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Συμφωνία ετεροζυγωτών/γονοτυπικά φυσιολογικών – συγκεντρώσεων 17-ΟΗΡ

Γονότυποι 17-OHP(60΄)-17-OHP(0΄)* 
17-OHP(60΄)+17-

OHP(30΄)** 

p.V281L/Ν 44/55 (80%) 49/55 (89,1%)

p.P30L/Ν 16/17 (94,1%) 16/17 (94,1%)

p.P453S/Ν 16/19 (84,2%) 16/19 (84,2%)

c.*13G>A/Ν 9/15 (60%) 9/15 (60%)

Ν/Ν 77/123 (62,6%) 46/123 (37,4%)

Πίνακας 2

* Το όριο για την ανίχνευση των ετεροζυγωτών τέθηκε >3,6ng/μL. 
** Το όριο για την ανίχνευση των ετεροζυγωτών τέθηκε >10,16ng/μL. 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΑΓΓΛΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ο33

Φ. Θανασούλα1*,  Α. Αγγελούση1*,  Γ. Κυριακόπουλος2, Μ. Γιαβροπούλου3, Ε. Κασσή4, 
Γ. Καλτσάς5

1. EKΠΑ, Α’ Παθολογική Κλινική, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρι-
νολογικών Νοσημάτων, ΓΝΑ “Λαϊκόν”
2. Παθολογοανατομικό Τμήμα Ευαγγελισμού, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων 
Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων, ΓΝΑ “Λαϊκόν”
3. ΕΚΠΑ, Α’ Προπαιδευτική και Παθολογική Κλινική, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης 
Σπανίων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων, ΓΝΑ “Λαϊκόν”
4. ΕΚΠΑ, Τμήμα Βιοχημείας, Α’ Προπαιδευτική και Παθολογική Κλινική, Κέντρο 
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Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων, ΓΝΑ “Λαϊκόν”
5. ΕΚΠΑ, Α’ Προπαιδευτική και Παθολογική Κλινική, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης 
Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων, ΓΝΑ “Λαϊκόν”
*Ισότιμη συνεισφορά

Εισαγωγή: Τα φαιοχρωμοκυτώματα (PCs) και τα παραγαγγλιώματα (PGLs) είναι 
σπάνιοι νευροενδοκρινείς όγκοι προερχόμενοι από τα χρωμαφινικά κύτταρα του 
μυελού των επινεφριδίων και των συμπαθητικών/παρασυμπαθητικών νευρικών 
γαγγλίων, αντίστοιχα. Το 5-26% των περιπτώσεων είναι μεταστατικά. Η διαχείριση 
και η διάγνωσή τους αποτελούν πρόκληση λόγω της ετερογένειάς τους, της απουσίας 
σαφών κατευθυντήριων οδηγιών και των περιορισμένων προγνωστικών δεικτών.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να περιγράψει τα κλινικά και γενετικά 
χαρακτηριστικά ασθενών με PC/PGLs που παρακολουθούνται στο Ενδοκρινολογικό 
Κέντρο του Γ.Ν.Α Λαϊκού καθώς και να αξιολογήσει τη διαγνωστική και θεραπευτική 
τους προσέγγιση.
Μεθοδολογία: Συλλέχθηκαν αναδρομικά και αναλύθηκαν κλινικά δεδομένα 50 
ασθενών (30 θήλεων), (25 με PCs και 25 με PGLs).
Αποτελέσματα: Η διάρκεια παρακολούθησης των ασθενών κυμάνθηκε από 12 έως 
93 μήνες (διάμεσος: 31). Το 84% των PCs και το 36% των PGLs ήταν λειτουργικά. 
Γενετική ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο 50% του συνόλου των ασθενών (n=12/25 
ασθενείς με PCs και n= 15/25 με PGLs) και βρέθηκε θετική στην ανάλυση αίματος και 
ιστού σε 12 ασθενείς (9 με SDHD/B, 2 με RET και 1 με μετάλλαξη NF-1). Οι γενετικές 
μεταλλάξεις ήταν δύο φορές πιο συχνές στα PGLs (15%) σε σύγκριση με τα PCs (7%). 
Η διάμεση τιμή PASS και GAPP για τα PCs και PGLs αντίστοιχα ήταν 5. Η διάμεση τιμή 
του δείκτη Ki-67% ήταν 3 (min-max:1-18). Στο 96% των PCs η χειρουργική εξαίρεση 
ήταν η θεραπεία εκλογής σε σύγκριση με το 72% των PGLs. Μεταστατική νόσος  ή 
τοπική υποτροπή εμφάνισε το 28% των ασθενών (n=14/50), 25% εξ΄ αυτών με PCs 
και 26% με PGL. Η χειρουργική επέμβαση επιλέχθηκε πιο συχνά ως θεραπεία 2ης 
γραμμής για την αντιμετώπιση της υποτροπής ή της μεταστατική νόσου των PCs (37%) 
σε σύγκριση με αυτή των PGLs (16%), στα οποία προτιμήθηκαν είτε συστηματικές 
θεραπείες (χημειοθεραπεία με τεμοζολομίδη, ραδιοπεπτίδια, στοχευμένη θεραπεία, 
ακτινοθεραπεία) είτε παρακολούθηση των ασθενών. Η έκφραση MSI/PDL1 ήταν 
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αρνητική σε 10 εξεταζόμενα (όλα μεταστατικά ή με τοπική υποτροπή) αποκλείοντας 
την χορήγηση ανοσοθεραπείας. Το ποσοστό επιβίωσης ήταν 98% κατά τη διάρκεια 
της παρακολούθησης. Η διάμεση ολική επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου ήταν 36 μήνες 
για τους ασθενείς με μεταστατική νόσο.
Συμπέρασμα: Στη σειρά μας, παθολογικές γενετικές μεταλλάξεις ανιχνεύθηκαν στο 
44,4% των ασθενών, ενώ η συχνότητα εμφάνισης τους ήταν διπλάσια στα PGLs 
συγκριτικά με τα PCs. Το 28% των περιπτώσεων παρουσίασε τοπική υποτροπή ή 
απομακρυσμένες μεταστάσεις κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. Η ανάλυση 
MSI/PDL1 ήταν αρνητική και επομένως η ανοσοθεραπεία δεν ήταν εφικτή.

ΠΡΟ-, ΠΕΡΙ- ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΣΙΩΠΗΛΩΝ ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑΤΩΝ

Ο34

Α. Φούντας1*, Γ. Καντή1*, Σ. Γλυκοφρίδη1, Α. Καλαντζή1, Ε. Γιαγούρτα1, Α. Μάρκου1, 
Μ. Α. Χρήστου2, Σ. Τίγκας2, Γ. Ντάλη3, Χ. Αγγέλη4, Γ. Ν. Ζωγράφος4, Ε. Σαουλίδου5, Α. 
Δημακοπούλου5, Θ. Κουνάδη1, Λ. Παπαναστασίου1

1. Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Κέντρο Διαβήτη, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
“Γεώργιος Γεννηματάς”
2. Ενδοκρινολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
3. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
“Ευαγγελισμός”
4. Γ’ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γεώργιος Γεννηματάς”
5. Τμήμα Αναισθησιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γεώργιος Γεννηματάς”

*Ισότιμη συνεισφορά

Εισαγωγή: Τα φαιοχρωμοκυτώματα (PCs) και τα παραγαγγλιώματα είναι σπάνιοι 
όγκοι με επίπτωση περίπου 0,6 περιπτώσεις ανά 100.000 ανθρωπο-έτη. Τα βιοχημικά 
σιωπηλά PCs με φυσιολογικά επίπεδα κατεχολαμινών, λόγω απουσίας έκκρισης 
ή ήπιας έκκρισης εντός των φυσιολογικών ορίων, είναι ακόμα πιο σπάνια. Μέχρι 
σήμερα, τα βιοχημικά σιωπηλά PCs δεν έχουν επαρκώς ερευνηθεί.
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Σκοπός: Η αξιολόγηση των προ-, περι- και μετεγχειρητικών χαρακτηριστικών ασθενών 
με βιοχημικά σιωπηλά PCs. 
Σχεδιασμός: Πολυκεντρική αναδρομική μελέτη παρατήρησης μεταξύ 2014-2021 από 
τρία τριτοβάθμια κέντρα.
Ασθενείς και μέθοδοι: Μελετήθηκαν τα αρχεία ασθενών που διαγνώστηκαν 
με βιοχημικά σιωπηλά PCs και καταγράφηκαν τα κλινικά, εργαστηριακά και 
απεικονιστικά χαρακτηριστικά τους, η θεραπεία, η διεγχειρητική αντιμετώπιση και η 
παρακολούθηση τους.
Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν δέκα ασθενείς (5 άνδρες) με βιοχημικά σιωπηλά 
PCs [διάμεσης ηλικίας 52,5 έτη (24-72) και ΒΜΙ 25,26 Kg/m2 (16-34,2)]. Οι όγκοι 
βρέθηκαν τυχαία σε όλους τους ασθενείς εκτός από έναν που διερευνήθηκε επειδή 
παρουσίαζε παροξυσμική υπέρταση, αίσθημα παλμών και ορθοστατική υπόταση. 
Σε 4 ασθενείς τα επίπεδα μετανεφρίνης ούρων 24ωρου ήταν στα κατώτερα 
φυσιολογικά όρια, σε 4 στα φυσιολογικά και σε 2 στα ανώτερα φυσιολογικά. Σε 1, 6 
και 3 ασθενείς, τα επίπεδα νορμετανεφρίνης ούρων ήταν αντίστοιχα στα κατώτερα 
φυσιολογικά, φυσιολογικά και ανώτερα φυσιολογικά όρια. Οι όγκοι [διάμεσο 
μέγεθος 46 mm (17-125)] ήταν πάντα ετερόπλευροι (7 ήταν δεξιά) και είχαν υψηλές 
πυκνότητες στην αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό [διάμεση πυκνότητα 35 HU 
(22-45)] ή υψηλής έντασης σήμα στις T2 ακολουθίες της μαγνητικής τομογραφίας. 
Σε 7 όγκους παρατηρήθηκε απεικονιστικά κυστική εκφύλιση ή/και νεκρώσεις. Σε 4 
ασθενείς πραγματοποιήθηκε σπινθηρογράφημα 131I-MIBG και ήταν θετικό σε όλους. 
Αποκλεισμός των α-αδρενεργικών υποδοχέων με φαινοξυβενζαμίνη πραγματοποιή-
θηκε σε 5 ασθενείς με διάμεση συνολική ημερήσια δόση 70 mg (20-100). Διεγχειρητικά, 
4 ασθενείς ανέπτυξαν υπέρταση για την οποία απαιτήθηκε η χορήγηση νιτρωδών 
(τρινιτρική γλυκερίνη) (οι 2 δεν είχαν λάβει προεγχειρητικά φαινοξυβενζαμίνη) ενώ 8 
εμφάνισαν υπόταση. Στους 5 από τους 8 ασθενείς χορηγήθηκαν αγγειοσυσπαστικά 
(φαινυλεφρίνη) (σε 3 από αυτούς δεν είχε γίνει προεγχειρητικά αποκλεισμός των 
α-υποδοχέων). Ένας ασθενής που δεν έλαβε προεγχειρητική προετοιμασία με 
φαινοξυβενζαμίνη παρουσίασε μυοκαρδιοπάθεια Takotsubo και εισήχθη στη μονάδα 
εντατικής θεραπείας. Ιστολογικά, το PASS score ήταν ≥4 (2-9) σε όλες περιπτώσεις 
εκτός από μία. Κατά τη διάμεση διάρκεια 24 μηνών (12-88) παρακολούθησης, ένας 
ασθενής εμφάνισε υποτροπή της νόσου, 88 μήνες μετά την χειρουργική επέμβαση 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ACC: ΜΟΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Ο35

Π. Μουρελάτος1, Α. Διαμαντόπουλος1, Ε. Καρδαλάς1, Σ. Κανελλοπούλου1, Β.Ι. 
Μητραβέλα1, Μ. Κουλέντη1, Ε. Σαμπανιώτη1, Ε. Παρτσαλάκη1, Μ. Γιαννακού1, Ε. 
Μπότουλα1, Γ. Κυριακόπουλος2,  Σ. Καπίρης3,  Σ. Τσαγκαράκης1, Δ.Α. Βασιλειάδη1  
1. Ενδοκρινολογικό Τμήμα-Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης 
Σπανίων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων (υπόφυση-επινεφρίδια-θυρεοειδής) και 
μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς σπανίων ενδοκρινολογικών νοσημάτων 
(ENDO-ERN) ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”
2. Παθολογοανατομικό Τμήμα, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός” 
3. Γ’ Χειρουργική κλινική, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”  

Σκοπός: Επί του παρόντος, τα πιο χρήσιμα εργαλεία για την πρόβλεψη της επιβίωσης 
για τον καρκίνο του φλοιού των επινεφριδίων (ACC) είναι η χρήση της σταδιοποίησης 
ENS@T και ο δείκτης Ki67%, αλλά με περιορισμένη ακρίβεια λόγω της ετερογένειας 
της νόσου ως προς την έκβαση. Προγνωστικά συστήματα που ενσωματώνουν 
τα δεδομένα σταδιοποίησης mENS@T, σε συνδυασμό με κλινικά και παθολογικά 
δεδομένα αποδείχθηκαν ότι προβλέπουν καλύτερα την επιβίωση. Σκοπός μας ήταν 
να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των νέων προγνωστικών εργαλείων σε 
ασθενείς του Κέντρου μας.  
Μέθοδος: Αναδρομική κοόρτη 53 ασθενών με διαθέσιμα κλινικά και 
παθολογοανατομικά δεδομένα κατά τη διάγνωση (Πίνακας). Υπολογίσαμε το  Risk 
Score (RS) (Ettaieb et al. 2020) και το mGRAS score (Lippert et al. 2018). Ορίσαμε 

(οπισθοπεριτοναϊκή παρααορτική μετάσταση δεξιά). 
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με βιοχημικά σιωπηλά PCs είναι στην πλειοψηφία 
ασυμπτωματικοί και έχουν βλάβες ύποπτες για φαιοχρωμοκύττωμα σε αξονική ή 
μαγνητική τομογραφία. Παρά το γεγονός ότι οι όγκοι αυτοί είναι βιοχημικά σιωπηλοί, 
μπορεί να εκδηλωθεί αιμοδυναμική αστάθεια κατά τη χειρουργική αντιμετώπισή 
τους. Είναι απαραίτητη η εξειδικευμένη προσέγγιση από έμπειρο ενδοκρινολόγο, 
χειρουργό και αναισθησιολόγο.
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AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΟΣΙΛΟΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΟΓΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
CUSHING 

Ο36

Α. Διαμαντόπουλος, Π. Μουρελάτος, Μ. Κουλέντη, Ε. Παρτσαλάκη, Μ. Γιαννακού, 
Δ.Α. Βασιλειάδη, Σ. Τσαγκαράκης
Ενδοκρινολογικό Τμήμα-Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων 
Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων (υπόφυση-επινεφρίδια-θυρεοειδής) και μέλος του 

τις κατηγορίες του Risk Score ως  χαμηλού κινδύνου <-0.58, ενδιάμεσου κινδύνου - 
0.58 έως 0.44 και υψηλού κινδύνου >0.44 καθώς και τις κατηγορίες του mGRAS:: 0-1, 
2-3, 4-5, και 6-9. Σημειώνεται ότι το mGRAS ήταν διαθέσιμο για 39 ασθενείς λόγω 
έλλειψης δεδομένων Ki67.  
Αποτελέσματα: Η διάμεση επιβίωση ήταν 6,5 χρόνια για το σύνολο της μελέτης, 
σημαντικά υψηλότερη για τους ασθενείς σταδίου I & II σε σύγκριση με τους 
ασθενείς σταδίου III (3,4 έτη) και IV αντίστοιχα (1,1 έτη). Η επιβίωση σταδίου III δεν 
ήταν διαφορετική από το στάδιο IV, αλλά ο αριθμός των ασθενών σταδίου III ήταν 
μικρός. Το RS και οι κατηγορίες mGRAS ήταν παρόμοια αλλά όχι ταυτόσημα με τη 
σταδιοποίηση ENS@T (Πίνακας). Οι συγκρίσεις των διαφορετικών επιπέδων τόσο 
του RS όσο και του mGRAS ήταν στατιστικά πολύ σημαντικές (p<0.0001). Για το RS η 
διάμεση επιβίωση δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί για του χαμηλού κινδύνου 
κατά τη διάρκεια της μελέτης λόγω του μεγάλου χρόνου επιβίωσης, ενώ ήταν 6,5 
έτη και 1,1 έτος για τις κατηγορίες μεσαίου και υψηλού κινδύνου, αντίστοιχα. Για το 
mGRAS η διάμεση επιβίωση δεν προσδιορίζεται για την κατηγορία 1, ενώ ήταν 6,5 
έτη, 5 έτη και 1,1 έτος για τις κατηγορίες 2, 3 και 4, αντίστοιχα 
Συμπεράσματα: Τα προγνωστικά μοντέλα που λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τη 
σταδιοποίηση αλλά και τα κλινικά και παθολογοανατομικά δεδομένα αποδίδουν 
καλύτερα στην πρόβλεψη της έκβασης στο ACC. Η εφαρμογή αυτών των μοντέλων 
στη διαχείριση του ACC μπορεί να βοηθήσει στην καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων 
για τη θεραπεία και τη συχνότητα παρακολούθησης.  
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Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς σπανίων ενδοκρινολογικών νοσημάτων (ENDO-ERN), 
ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική”
Σκοποί: Η αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος της οσιλοδροστάτης (νέας 
γενιάς  αναστολέας του CYP11B1) σε ασθενείς με ενδογενές σύνδρομο Cushing (CS) 
που προκαλείται από όγκο/υπερπλασία επινεφριδίων, νόσο  Cushing ή σύνδρομο 
έκτοπης φλοιοεπινεφριδικής ορμόνης (ACTH). 
Μέθοδοι: Αξιολογήσαμε την ποσοστιαία μεταβολή στη μέση τιμή ελεύθερης 
κορτιζόλης ούρων (mUFC) και το μέσο όρο τιμών κορτιζόλης 5 χρονικών σημείων στο 
24ωρο (CortMean).  
Αποτελέσματα: Osilodrostat χορηγήθηκε σε 6 ασθενείς (5 με ACTH-εξαρτώμενο 
CS και 1 με μακροοζώδη επινεφριδική υπερπλασία). Οι 5 ασθενείς ελάμβαναν 
προηγουμένως φαρμακευτική αγωγή λόγω εμμονής ή υποτροπής μετά από 
διασφηνοειδική επέμβαση και 1 ασθενής το έλαβε στα πλαίσια προεγχειρητικής 
προετοιμασίας. Η φαρμακευτική αγωγή που ελάμβαναν ήταν μετυραπόνη μόνο 
(3 ασθενείς) ή σε συνδυασμό με πασιρεοτίδη (1 ασθενής) ή με κετοκοναζόλη (1 
ασθενής). Ο λόγος αλλαγής σε osilodrostat ήταν η ανεπαρκής ρύθμιση (4 ασθενείς) 
ή/και σημαντική υπερανδρογοναιμία από την μετυραπόνη (3 ασθενείς)  ή/και το 
ευκολότερο δοσολογικό σχήμα (1 ασθενής που ελάμβανε συνδυασμό μετυραπόνης/
κετοκοναζόλης). Η διάμεση έκθεση σε οσιλοδροστάτη ήταν 7 εβδομάδες (εύρος 
2-40). Σε 3 ασθενείς η mUFC φυσιολογικοποιήθηκε (ποσοστιαία μεταβολή mUFC: 
-22% έως -90%) με αντίστοιχη μείωση του CortMean (ποσοστιαία μεταβολή CortMean: 
-14% έως -68%) με χορήγηση ημερήσιας δόσης 4-10mg. Η μία εξ’ αυτών εμφάνισε 
φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια με 8 mg ημερησίως οπότε και μειώθηκε η δόση σε 
4 mg ημερησίως με επαρκή ρύθμιση. Μία ασθενής είχε μερική ανταπόκριση με 5mg 
ημερησίως ενώ δύο ασθενείς δεν ανταποκρίθηκαν σε δόσεις 4 και 10 mg ημερησίως 
και είναι σε διαδικασία τιτλοποίησης.  Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες 
ενώ, αντίθετα, τα επίπεδα της τεστοστερόνης μειώθηκαν στο φυσιολογικό σε 3 
ασθενείς που η χορήγηση μετυραπόνης είχε προκαλέσει  υπερανδρογοναιμία. 
Συμπεράσματα: Η θεραπεία με οσιλοδροστάτη οδήγησε σε μείωση της mUFC σε 
σημαντικό ποσοστό ασθενών με ενδογενές CS ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν είχαν 
ανταποκριθεί σε άλλες φαρμακευτικές επιλογές. Οι δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν 
θεωρούνται σχετικά χαμηλές καθώς η μέγιστη συνιστώμενη δόση είναι τα 60mg 
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ημερησίως. Βάσει της προκαταρτικής αυτής εμπειρίας μας, προκύπτει ότι η 
οσιλοδροστάτη αποτελεί μία υποσχόμενη αποτελεσματική και ασφαλή επιλογή στη 
φαρμακευτική αντιμετώπιση ασθενών με ενδογενές σύνδρομο Cushing.   
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ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: 4 ΧΡΟΝΙΑ 
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ 3632 ΑΣΘΕΝΕΙΣ
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Ρ.Δ. Παπαρώδης1,2, Ι. Ζούπας3, Δ. Μπαντούνα2, Ε. Καρβούνης4, Σ. Λιβαδάς5, J.C. Jaume1

1. Center for Diabetes and Endocrine Research, University of Toledo College of Medi-
cine and Life Sciences, Toledo, OH, ΗΠΑ
2. Ιδιωτικό ιατρείο, Πάτρα
3. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
4. Κέντρο Αριστείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Ευρωκλινική
5. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Εισαγωγή: Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D είναι μια εξαιρετικά συχνή ανωμαλία που τα 
τελευταία χρόνια φαίνεται να παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Παρά την αυξανόμενη 
λήψη συμπληρωμάτων (VDS) στον γενικό πληθυσμό, η κλινική πράξη δείχνει ότι οι 
περισσότεροι ασθενείς παραμένουν σε επίπεδα ανεπάρκειας σχεδόν όλο το έτος. 
Προκειμένου να χαρακτηρίσουμε την διαταραχή αυτή στην περιοχή μας, σχεδιάσαμε 
την παρούσα μελέτη.
Μέθοδοι:  Το ιατρείο μας στην Πάτρα, αποτελεί κέντρο αναφοράς για ενδοκρινολογικά 
νοσήματα στην Δυτική Ελλάδα. Όσοι ασθενείς φέρουν μετρήσεις βιταμίνης D, 
και συμφωνούν να συμμετάσχουν στην μελέτη μας, καταγράφονται, όσον αφορά 
τα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα, τον μήνα της αιμοληψίας, το ιστορικό λήψης 
συμπληρωμάτων βιταμίνης D (συστηματική λήψη για >2 μήνες συνεχώς-CU, λήψη 
στο παρελθόν για > 2 μήνες συνεχώς-FU, ποτέ χρήση-NU), το φύλο και την ηλικία 
τους. Ανεπάρκεια βιταμίνης D (VDD) ορίζουμε τιμές <30ng/ml, έλλειψη <20ng/ml 
(VDI) και σοβαρή ανεπάρκεια <12ng/ml (SVDD). Η παρούσα μελέτη αφορά τα πρώτα 
4 χρόνια της καταγραφής μας, και η ανάλυση περιλαμβάνει σύγκριση κατηγορικών 
μεταβλητών με το χ2 τεστ και σύγκριση μέσω όρων με το μη παραμετρικό Kruskal-Wal-
lis τεστ. Τιμές p<0.05 θεωρούνται στατιστικά σημαντικές. 
Αποτελέσματα: Σε διάστημα 4 ετών στο ιατρείο μας προσήλθαν συνολικά 4792 
ασθενείς. Εξ αυτών μετρήσεις βιταμίνης D υπήρχαν ή πραγματοποιήθηκαν σε 4124 
ασθενείς. Εξ αυτών στην μελέτη συμμετείχαν 3632 ασθενείς, εκ των οποίων 2770 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ
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Θ.Σ. Παπαβραμίδης1,2, Π. Αναγνωστής3,  Ι. Πλιάκος1,2, Γ. Τζίκος1, Α. Χόρτη1, Κ. Κώτσα4, 
Α. Μιχαλόπουλος1

1. A΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2. Τμήμα Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής, Νοσοκομείο “Κυανούς Σταυρός”, 
Θεσσαλονίκη 
3. Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, 

γυναίκες (76.3%) και 862 άνδρες (23.7%). Κατά την είσοδο στην μελέτη λάμβαναν VDS 
n=421 (11.6%) και είχαν πάρει VDS στο παρελθόν  n=155 (4.3%) των ασθενών. Εξ αυτών, 
VDD είχαν n=2987 (82.2%)(μηνιαίο εύρος 64.4-92.3%), VDI n=1537 (42.3%)(μηνιαίο 
εύρος 18.8-60%) και SVDD n=406 (11.2%)(μηνιαίο εύρος 3.4-20.0%) των ασθενών.  
Από Ιανουάριο-Μάιο τα επίπεδα της βιταμίνης D ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε 
σχέση με το θέρος (p<0.0001) και το ποσοστό VDD, VDI, SVDD σημαντικά υψηλότερο 
(p<0.0001). Τα ποσοστά VDD, VDI και SVDD ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε CU (56.3, 
21.6, 5.0% αντίστοιχα) σε σχέση με FU (80.6, 31.6 και 3.2% αντίστοιχα) και NU (85.9, 
46.7 και 12.4% αντίστοιχα), και σε FU σε σύγκριση με τους NU ασθενείς (p<0.0001 
για όλες τις συγκρίσεις). Ακόμα και σε ασθενείς που λάμβαναν μεγάλες δόσεις VDS 
(>3500IU/ημέρα), 41.3% ήταν VDD, 21.4% ήταν VDI και 4.8% ήταν SVDD.
Συμπεράσματα: Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D είναι πολύ συχνή στην Δυτική Ελλάδα, 
και η χρήση συμπληρωμάτων φαίνεται ανεπαρκής για να την εξαλείψει, με βάση τις 
μέχρι σήμερα ακολουθούμενες στρατηγικές. Ακόμα και σε ασθενείς που λαμβάνουν 
συμπληρώματα, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό έχει εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις 
βιταμίνης D <12ng/ml. Συνεπώς, χρειαζόμαστε νέες στρατηγικές αναπλήρωσης της 
βιταμίνης D στον πληθυσμό μας, προκειμένου να διορθώσουμε αυτή την σημαντική 
διαταραχή.
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4. Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού - Διαβητολογικό Κέντρο, Α’ Παθολογική 
Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 

Σκοποί: Η παραθυρεοειδεκτομή βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών 
με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (ΠΥΠ). Το κατά πόσο η επίδραση αυτή 
τροποποιείται ανάλογα με την ηλικία των ασθενών, δεν είναι γνωστό. 
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της επίδρασης της ηλικίας στην 
ποιότητα ζωής και στο σύνδρομο ευπάθειας των ασθενών με ΠΥΠ, 6 μήνες μετά την 
παραθυρεοειδεκτομή. 
Μέθοδοι: Προοπτική μελέτη κοόρτης, στην οποία συμπεριελήφθησαν ασθενείς με 
ΠΥΠ, που υποβλήθηκαν σε παραθυρεοειδεκτομή από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι 
το Δεκέμβριο του 2019. Οι ασθενείς αυτοί ταξινομήθηκαν σε 2 κατηγορίες: ομάδα 
Α (ηλικία ≤65 ετών) και ομάδα Β (ηλικία >65 ετών). Η ποιότητα ζωής εκτιμήθηκε 
με το ερωτηματολόγιο Pasieka (PAS-Q ) 2 ημέρες πριν και 6 μήνες μετά την 
παραθυρεοειδεκτομή. Η ευπάθεια εκτιμήθηκε στα ίδια χρονικά διαστήματα με το 
δείκτη ευπάθειας (frailty index, FI).
Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 134 συνολικά ασθενείς στη μελέτη (ομάδα Α: 96 
ασθενείς, μέσης ηλικίας 50,4±9,8 έτη, ομάδα Β: 38 ασθενείς, μέσης ηλικίας 72,1±4,9 
έτη). Η παραθυρεοειδεκτομή οδήγησε σε σημαντική ελάττωση του PAS-Q score και 
στις 2 ομάδες. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ελάττωση στις μεταβλητές 
“διακυμάνσεις συναισθήματος”, ”ευερεθιστότητα”, “κνησμώδες δέρμα” και “αίσθημα 
δίψας” του ερωτηματολογίου PAS-Q στην νεότερη ηλικιακά ομάδα. Αντίθετα, 
παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ελάττωση στις μεταβλητές “οστικό άλγος”, “κόπωση”, 
“αδυναμία”, “άλγος αρθρώσεων”, “άρση από την καρέκλα” και “κεφαλαλγίες” στη 
μεγαλύτερη ηλικιακά ομάδα. 
Επιπλέον, η παραθυρεοειδεκτομή οδήγησε σε βελτίωση του δείκτη FI μόνο στη 
δεύτερη ομάδα.
Συμπεράσματα: Η παραθυρεοειδεκτομή οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο 
στους ηλικιωμένους (>65 έτη) όσο και στους νεότερους (≤65 έτη) ασθενείς με ΠΥΠ. Το 
σύνδρομο ευπάθειας φαίνεται να βελτιώνεται μόνο στους ασθενείς >65 ετών.
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 1: Η 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
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Σ. Βλάχου1, Μ. Γιαβροπούλου1, Μ. Τσώλη1, Φ. Φωστήρα2, Γ. Καλτσάς1, Ε. Κασσή1

1. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Λαϊκό 
Νοσοκομείο Αθηνών
2. Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, Αθήνα

Σκοπός: Το Σύνδρομο Πολλαπλής Ενδοκρινικής Νεοπλασίας τύπου 1 (ΜΕΝ 1) είναι μια 
σπάνια νόσος κληρονομούμενη με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα που 
χαρακτηρίζεται από ευρύ κλινικό φάσμα με κύριες κλινικές εκδηλώσεις τον πρωτοπαθή 
υπερπαραθυρεοειδισμό, τα αδενώματα υπόφυσης και τους νευροενδοκρινείς όγκους 
Προηγούμενες κλινικές μελέτες έχουν αναλύσει μεγάλες σειρές με ασθενείς με ΜΕΝ 
1 αλλά τα δεδομένα για τη μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών αυτών με 
επίκεντρο τον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδσμό είναι ελλειπή. 
Ασθενείς και μέθοδος: Στην αναδρομική μελέτη συμπεριελήφθησαν οι ασθενείς 
που πάσχουν από πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό στα πλαίσια του ΜΕΝ 1 και 
βρίσκονται σε μακροχρόνια παρακολούθηση στο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης. 
Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν τα δεδομένα 68 ασθενών (39 ανδρών και 29 γυναικών). 
Η μέση ηλικία διάγνωσης του συνδρόμου είναι τα 39 ± 13.06 έτη. Το κληρονομικό 
ιστορικό ήταν θετικό για ΜΕΝ1 στο 76,7% των ασθενών. 
Εκτός από τον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμότα πιο συχνά νεοπλάσματα 
ήταν οι νευροενδοκρινείς όγκοι του παγκρέατος στο 80% των ασθενών (62% 
μη λειτουργικοί, 23% γαστρ, 7,2% ινσουλίνωμα) και τα αδενώματα υπόφυσης στο 
66% (μικροαδενώματα 73%, μη λειτουργικά 49%). Η μέση ηλικία διάγνωσης του  
πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμού ήταν τα 35.2 ± 14.0 έτη. Δεκαπέντε ασθενείς 
ανέπτυξαν οστεοπόρωση (22%), 22 (64,7%) νεφρολιθίαση και ένας νεφρασβέστωση. 
Διενεργήθηκε παραθυρεοειδεκτομή σε 57 ασθενείς (82,3%). Στην πρώτη επέμβαση 
η πλειοψηφία των ασθενών υπεβλήθησαν σε υφολική παραθυρεοειδεκτομή (61.4%, 
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n=35). Μακροχρόνια ύφεση του πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμού παρατηρήθηκε 
σε 32 ασθενείς (56%), εμμονή νόσου σε 7 (12,2%) και υποτροπή σε 18 ασθενείς (31,5%) 
σε μέσο χρονικό διάστημα τα 4 έτη παρακολούθησης (1 έως 21). 
Επανεπέμβαση πραγματοποιήθηκε σε 11 από τους 18 ασθενείς (61%) που εμφάνισαν 
υποτροπή και μόνιμος μετεγχειρητικός υποπαραθυρεοειδισμός παρατηρήθηκε σε 11 
ασθενείς (19,2%). Συνολικά 23 ασθενείς (33,8%) έλαβαν ασβεστιομιμητικό παράγοντα 
με ικανοποιητικά αποτελέσματα αναφορικά με  τη διόρθωση των επιπέδων ασβεστίου  
του ορού σαν πρώτης ή δεύτερης γραμμής θεραπεία είτε σε ανεγχείρητους ασθενείς 
είτε σε ασθενείς με εμμονή/υποτροπή νόσου αντίστοιχα. 
Γονιδιακός έλεγχος διενεργήθηκε σε 43 ασθενείς (63.2%). Γνωστή παθογόνος 
μετάλλαξη για το ΜΕΝ1 ανιχνεύθηκε σε 36 ασθενείς (83,7,2%), ενώ ένας ασθενής είχε 
μετάλλαξη αγνώστου κλινικής σημασίας. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση γονότυπου - 
φαινότυπου, αν και ο αριθμός των ασθενών ήταν μικρός (n=36). 
Συμπεράσματα: Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός στα πλάισια του συνδρόμου 
ΜΕΝ 1 οφείλεται σε πολυαδενική νόσο και είναι μια θεραπευτική πρόκληση σε βάθος 
χρόνου καθώς η υποτροπή της νόσου μπορεί να συμβεί έως και στα 20 χρόνια 
παρακολούθησης. Η συλλογή των κλινικών, εργαστηριακών, απεικονιστικών και 
γενετικών δεδομένων των ασθενών με ΜΕΝ 1 σε κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σε εθνικό 
επίπεδο είναι μεγάλης σημασίας για τη βέλτιστη αντιμετώπιση του συνδρόμου. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΝΟΡΜΟΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΒΕ-
ΣΤΙΑΙΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ: Η 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ  
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Ν. Καλογερής, Ν. Παπανικόλα, Ε. Χερολίδη, Ε. Παλιούρα, Β. Παπανικολάου, Β. Λόη, 
Α. Βρυωνίδου
Τμήμα Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο, Ε.Ε.Σ.
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Εισαγωγή: Ο Νορμοασβεστιαιμικός Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός (ΝΠΥΠ) 
αποτελεί σήμερα επίσημα μια μορφή Πρωτοπαθούς Υπεραπαραθυρεοειδισμού. 
Χαρακτηρίζεται από επίμονα φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου και αυξημένα 
επίπεδα παραθορμόνης, μετά από αποκλεισμό άλλων αιτίων δευτεροπαθούς 
υπερπαραθυρεοειδισμού. Θελήσαμε να συγκρίνουμε κλινικά, βιοχημικά και 
απεικονιστικά δεδομένα από ασθενείς με νορμο και υπερασβεστιαιμικό πρωτοπαθή 
υπερπαραθυρεοειδισμό. 
Μέθοδος: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη από τα αρχεία  του Τμήματος μας και 
περιέλαβε 161 ασθενείς (38 άνδρες και 123 γυναίκες), 68 με Νορμοασβεστιαιμικό 
Πρωτοπαθή Υπερπαραθυρεοειδισμό (ΝΠΥΠ) και 93 με Υπερασβεστιαιμικό Πρωτοπαθή 
Υπερπαραθυρεοειδισμό (ΥΠΥΠ), οι οποίοι παρακολουθήθηκαν από το 2010 έως το 2021. 
Ο βιοχημικός έλεγχος περιελάμβανε τα επίπεδα ασβεστίου, ολικού και διορθωμένου 
ως προς την αλβουμίνη, φωσφόρου, μαγνησίου, παραθορμόνης, 25ΟΗD3 και 
ασβεστίου ούρων 24ωρου. Ο απεικονιστικός έλεγχος περιελάμβανε υπερηχογράφημα 
θυρεοειδούς, σπινθηρογράφημα με Tc99m Sestamibi, υπερηχογράφημα νεφρών 
και μέτρηση της οστικής πυκνότητας. Επίσης, εξετάσθηκε η ύπαρξη κριτηρίων για 
την χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου, σύμφωνα με τα κριτήρια της Τέταρτης 
Διεθνούς ομάδας Εργασίας (Fourth International Workshop for the Management of 
Asymptomatic Primary Hyperparathyroidism)
Αποτελέσματα: Μεταξύ των δύο ομάδων δεν διαπιστώθηκαν διαφορές στην ηλικία 
διάγνωσης, το δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), τα επίπεδα μαγνησίου και 25ΟΗD3 ορού 
και ασβεστίου ούρων 24ώρου (p>0.05). Οι ασθενείς με ΥΠΥΠ εμφάνιζαν σημαντικά 
υψηλότερα επίπεδα διορθωμένου ασβεστίου (11.3±0.57 vs 9.8±0.44 mg/dl, p<0,001) 
και PTH ορού (219.2±209.8 vs 111.8±35.5pg/ml, p<0.001) και χαμηλότερα επίπεδα 
φωσφόρου (2.7±0.54 vs 2.9±0.43 mg/dl, p<0.01) από τους ασθενείς με ΝΠΥΠ. Δεν 
διαπιστώθηκαν διαφορές στη συχνότητα εμφάνισης οστεοπενίας/οστεοπόρωσης, 
καταγμάτων ευθραυστότητας και στην ανάγκη λήψης αντϊοστεοπορωτικής αγωγής 
(p>0.05). Οι ασθενείς με ΥΠΥΠ εμφάνιζαν σημαντικά συχνότερα νεφρολιθίαση 
κλινικά (ιστορικό κωλικού νεφρού: 40.3% vs 25.8%, p<0.05) και απεικονιστικά  
(υπερηχογράφημα νεφρών: 54.3% vs 34.7%, p<0.03) και πληρούσαν συχνότερα τα 
κριτήρια χειρουργικής αντιμετώπισης (54.3% vs 34.7%, p<0.001).
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ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ IMMUNE CHECKPOINT INHIB-
ITORS ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΣΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
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Σ.Α. Πάσχου1, Μ. Λιόντος2, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου2, Κ. Στεφανάκη1, Χ. 
Μάρκελλος2, Κ. Κουτσούκος2, Φ. Ζαγουρή2, Θ. Ψαλτοπούλου2, Μ.Α. Δημόπουλος2

1. Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό Κέντρο, Θεραπευτική Κλινική, 
Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών
2. Μονάδα Ογκολογίας και Αιματολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο 
Αλεξάνδρα, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης των ενδοκρινικών επιπλοκών μετά από 
ανοσοθεραπεία με ICIs με την πρόοδο νόσου (progression free survival, PFS) και τη 
συνολική επιβίωση (overall survival, OS) σε μια μεγάλη ομάδα ογκολογικών ασθενών 
από ένα κέντρο. 
Ασθενείς και μέθοδοι: Συνολικά, μελετήθηκαν 351 ασθενείς, 248 άνδρες (70,7%) και 
103 γυναίκες (29,3%). Η διάμεση ηλικία ήταν τα 66 έτη. Οι ασθενείς είχαν διάφορους 
τύπους καρκίνου, συγκεκριμένα καρκίνο ουροδόχου κύστης (131, 37,3%), καρκίνο 
νεφρού (89, 25,4%), καρκίνο πνεύμονα (74, 21,1%), καρκίνο ωοθηκών (22, 6,3%) και 
άλλους τύπους καρκίνου ( 35, 10%). Η πλειοψηφία (314, 89,4%) ταξινομήθηκε ως στάδιο 
IV, ενώ το 10,6% (37) ταξινομήθηκε ως στάδιο III. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς 
έλαβαν ανοσοθεραπεία με αντι-PD1 παράγοντες (262, 74,6%) και οι υπόλοιποι με 
αντι-PD-L1 παράγοντες (89, 25,4%). Οι υπολογισμοί Kaplan-Meier χρησιμοποιήθηκαν 

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με ΝΠΥΠ εμφανίζουν συχνά επιπλοκές της νόσου και 
ειδικά οστεοπόρωση, κατάγματα ευθραυστότητας και νεφρολιθίαση. Μέχρις ότου 
υπάρχουν αρκετά δεδομένα για την παθοφυσιολογία και τη φυσική ιστορία του 
ΝΠΥΠ, οι ασθενείς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι ασθενείς με ΥΠΥΠ.
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για να περιγράψουν και να απεικονίσουν την επίδραση διαφόρων μεταβλητών στην 
OS και PFS. Η εκτίμηση της προγνωστικής αξίας πολλών μεταβλητών έγινε με μοντέλα 
παλινδρόμησης Cox.
Αποτελέσματα: Συνολικά, 68 (19,4%) ασθενείς  παρουσίασαν ενδοκρινική επιπλοκή 
μετά από ανοσοθεραπεία με ICIs. Συγκεκριμένα, 66 (18,8%) είχαν θυρεοειδίτιδα, 
1 ασθενής παρουσίασε υποφυσίτιδα (0,3%) και 1 ασθενής είχε συνδυασμό 
θυρεοειδίτιδας και υποφυσίτιδας (0,3%). Οι ασθενείς με ενδοκρινική επιπλοκή είχαν 
mPFS 15 μηνών (95% CI 11,0-18,9 μήνες), ενώ σε αυτούς χωρίς ενδοκρινική επιπλοκή 
η mPFS ήταν 7 μήνες (95% CI 6,1-7,9 μήνες, p<0,001). Ομοίως, η διάμεση OS (mOS) 
ήταν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα ασθενών χωρίς ενδοκρινικές 
επιπλοκές, συγκεκριμένα 51 μήνες (95% CI 39,3-62,7 μήνες). Αυτά τα αποτελέσματα 
διατήρησαν τη σημασία τους ως προς τη μεγαλύτερη PFS (1.812, 95% CI 1.270-2.586) 
και OS (1.805, 95% CI 1.088-2.994) μετά από πολυπαραγοντική ανάλυση.
Συμπεράσματα: Η εμφάνιση ενδοκρινοπαθειών μετά από ανοσοθεραπεία με ICIs 
φαίνεται ότι αποτελεί θετικό προγνωστικό παράγοντα. 
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Σ.Ν. Καρράς1*, E. Dursun2,3, M. Alaylıoglu2, D. Gezen-Ak2, F. Al Anouti4, S. Pilz5, P. Plu-
dowski6, E. Jude7, Κ. Κώτσα1

1. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη, Α’ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, 
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
2. Τμήμα Ιατρικής Βιολογίας, Cerrahpasa, Istanbul University-Cerrahpasa, Κωνστα-
ντινούπολη, Τουρκία
3. Τμήμα Νευροεπιστημών Istanbul University-Cerrahpasa, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 
4. Κολλέγιο Επιστημών Υγείας, Zayed University, Abu Dhabi, ΗΑΕ 
5. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη, Ιατρική Σχολή Graz, Austria
6. Τμήμα Βιοχημείας, Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, Βαρσοβία, Πολωνία 
7. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Τameside Hospital, Ashton-under-Lyne, Ηνωμένο Βασίλειο

Σκοποί: Στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε τις πιθανές επιδράσεις των μητρικών 
και νεογνικών πολυμορφισμών της δεσμευτικής πρωτεΐνης της βιταμίνης D (VDBP) 
στις συγκεντρώσεις της αδιπονεκτίνης, ιρισίνης και VDBP κατά τον τοκετό, σύμφωνα 
με διαφορετικά όρια μητρικής και νεογνικής συγκέντρωσης 25-υδροξυβιταμίνης D 
[25(ΟΗ)D], σε ζεύγη μητέρων-νεογνών, κατά τον τοκετό.
Μέθοδοι: Ελήφθησαν δείγματα αίματος από 66 ζεύγη μητέρας-νεογνού κατά τον 
τοκετό. Η λήψη νεογνικού δείγματος έγινε δια του ομφαλίου λώρου. Καταγράφηκαν 
σωματομετρικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, καθώς και οι μητρικές διατρο-
φικές συνήθειες κατά την κύηση μέσω ειδικού διατροφικού ερωτηματολογίου. 
Καταγράφηκαν δεδομένα υπεριώδους ακτινοβολίας για την ευρύτερη περιοχή. Οι 
συγκεντρώσεις 25(OH)D2 και 25(OH)D3, μετρήθηκαν μέσω υγρής χρωματογραφίας 
μάζας (LC-MS/MS) και ελήφθη το άθροισμα αυτών.
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Η ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 
ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

Ο43

Ε. Αρμένη1, Α. Σουρέτη1, Α. Αυγουλέα1, Α. Χόνδρου1, Δ. Ρίζος2, Γ. Καπαρός3, Δ. Δελιάλης4, 
Η. Καραγκούνη1, Λ. Αγγελιδάκης4, Α. Σιανής4, Α.-Μ. Δημοπούλου4, Α. Αλεξάνδρου1, Σ. 
Βακά3, Λ. Αραβαντινός1, Κ. Σταματελόπουλος4, Ε. Λαμπρινουδάκη1

1. Ιατρείο Εμμηνόπαυσης, Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο
2. Ορμονολογικό Εργαστήριο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αρεταίειο Νοσοκομείο
3. Βιοχημικό Εργαστήριο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο 
Νοσοκομείο
4. Μονάδα Παθοφυσιολογίας του Ενδοθηλίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Νοκομείο Αλεξάνδρας

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα ανέδειξαν (i) οι νεογνικές συγκεντρώσεις 25(ΟΗ)
D ορού δεν επηρεάστηκαν από τους νεογνικούς πολυμορφισμούς VDBP (ii) η 
συγκέντρωση της νεογνικής VDBP ήταν αυξημένη σε νεογνά με μητρικό γονότυπο 
rs7041 GG, (iii ) μητρικές συγκεντρώσεις 25(OH)D σε ≤75 nmol/L οδήγησαν σε αυξημένες 
συγκεντρώσεις μητρικής VBDP και ιρισίνης σε γυναίκες με γονότυπο CC rs2298850 
και rs4588,όπως επίσης καταγράφηκε παρόμοια αύξηση για τις συγκεντρώσεις VDBP 
των νεογνών για τον γονότυπο GC rs 7041 και (iv) δεν παρατηρήθηκε σημαντική 
επίδραση των νεογνικών πολυμορφισμών VDBP στις συγκεντρώσεις νεογνικής 
VDBP, αδιπονεκτίνης ή ιρισίνης όταν στρωματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα μητρικές 
συγκεντρώσεις 25(OH)D. 
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι μεταξύ των γυναικών με συνδυασμό 
γονότυπου CC για rs2298850 και rs4588, η μητρική συγκέντρωση 25(OH)D (≤75 
nmol/L) έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των μητρικών συγκεντρώσεων VBDP, 
παρέχοντας έτσι μια μηχανιστική λογική για πιθανούς θεραπευτικούς στόχους μετά 
από υποκατάσταση με βιταμίνη D κατά τη διάρκεια της κύησης, στην καθημερινή 
κλινική πράξη, σε γυναίκες με συγκεκριμένο γενετικό υπόβαθρο.
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Σκοπός: Οι πρωτεΐνες θερμικού σοκ 60 (Heat shock protein 60, HSP60), αποτελούν 
ένα πιθανό αντιγόνο που ενδέχεται να μετέχει στην ομοιόσταση της φυσιολογίας 
του καρδιαγγειακού συστήματος, τόσο σε φυσιολογικές και μη - φυσιολογικές 
συνθήκες. Πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν το ρόλο του HSP60 στη διαδικασία 
της στερεοειδογένεσης σε πλακούντα και μιτοχόνδρια. Υπό συνθήκες στρες, τα 
μόρια HSP60 μετατοπίζονται στην κυτταροπλασματική μεμβράνη των ενδοθηλιακών 
κυττάρων και στον εξωκυττάριο χώρο, και προωθούν την διαδικασία της 
αθηροσκλήρυνσης. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα 
στα μόρια HSP60 και τη λειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων στις γυναίκες μετά 
την εμμηνόπαυση, συνεκτιμώντας την πιθανή αθηρογόνο δράση των ανδρογόνων. 
Μεθοδολογία: Αυτή η μελέτη αξιολόγησε ένα σύνολο από 160 υγιείς εμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες. Κριτήρια αποκλεισμού ήταν η λήψη αγωγής για δυσλιπιδαιμία, υπέρταση, 
ορμονική θεραπεία υποκατάστασης κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 6 μηνών, 
προηγηθείσα διάγνωση περιφερικής αγγειοπάθειας ή καρδιαγγειακής νόσου. 
Ο έλεγχος περιλάμβανε λήψη δειγμάτων πλάσματος νηστείας για βιοχημικό / 
ορμονολογικό έλεγχο και αξιολόγηση των επιπέδων HSP60. Στη συνέχεια, την ίδια 
μέρα, πραγματοποιήθηκε υπερηχογραφικός έλεγχος για εκτίμηση της ενδοθηλιακής 
λειτουργίας έγινε με τη μέθοδο flow mediated dilation (FMD, επαγόμενη από ροής 
αγγειοδιαστολή), σε μια συνεδρία. 
Αποτελέσματα: Η μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι γυναίκες με υψηλότερες 
τιμές FMD παρουσίασαν υψηλότερες τιμές log-HSP60 (FMD < 5.12% ή > 5.12%, HSP60 
τιμές: 2.01 ± 1.16 ng/mL vs 3.22 ± 1.17 ng/mL, p-value = 0.031). Η πολυπαραγοντική 
ανάλυση ανέδειξε ότι οι τιμές LogHSP60 σχετίζονται με την ενδοθηλιακή λειτουργία 
(FMD, b-coefficient = 0.244, p-value = 0.031), ύστερα από έλεγχο για κλασσικούς 
παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Στο επόμενο επίπεδο, έγινε επιπρόσθετος 
έλεγχος των πολυπαραγοντικών μοντέλων για HOMA-IR και τεστοστερόνη ή DHEAS, 
με αποτέλεσμα οι συσχετίσεις να χάσουν τη σημαντικότητα. Στην πολυπαραγοντική 
ανάλυση, οι τιμές DHEAS φάνηκαν να σχετίζονται με FMD (b-coefficient= -0.199, p-val-
ue = 0.039), ύστερα από έλεγχο για παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.
Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτες αναδεικνύουν μια σχέση 
ανάμεσα σε επίπεδα κυκλοφορούντων ανδρογόνων και την ενδοθηλιακή λειτουργία, 
ανεξάρτητα από τα μόρια HSP60, σε γυναίκες με χαμηλή ινσουλινοαντοχή και 
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H ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-
ΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ο44

Ε. Αρμένη1, Α. Αυγουλέα1, Γ. Καπαρός2, Α. Ευσταθίου1, Ν. Τσόλτος1, Η. Καραγκούνη1, Λ. 
Κοντού1, Ε. Κουερίνης1, Π. Χατζηβασιλείου1, Δ. Ρίζος3, Ε. Λαμπρινουδάκη1

1. Ιατρείο Εμμηνόπαυσης, Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο
2. Βιοχημικό Εργαστήριο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο 
Νοσοκομείο
3. Ορμονολογικό Εργαστήριο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αρεταίειο Νοσοκομείο

Σκοπός: Πρόσφατα δεδομένα καταδεικνύουν την πιθανή σχέση της ιρισίνης με τον 
οστικό μεταβολισμό αλλά και με τη σαρκοπενία. Αυτό το μέλος της κατηγορίας των 
μυοκινών, έχει συγκεντρώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μελέτες εμμηνοπαυσιακών 
γυναικών, καθώς ενδεχομένως να αποτελεί ένα αξιόπιστο δείκτη πρόβλεψης της 
σαρκοπενίας στην εμμηνόπαυση. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εκτιμήσει την 
πιθανή σχέση ανάμεσα στα επίπεδα ιρισίνης και τους ανθρωπομετρικούς δείκτες 
σαρκοπενίας. 
Mεθοδολογία: Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει συνολικά 80 εμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες, που δεν λαμβάνουν αγωγή με ορμονική θεραπεία (μέση ηλικία 59±7.6 ετών, 
μέση εμμηνοπαυσιακή ηλικία 9.9±7.2 έτη). Δείγματα πλάσματος νηστείας ελήφθησαν 
για ορμονολογικό και βιοχημικό έλεγχο. Εκτός από τους ανθρωπομετρικούς και 
βιοχημικούς δείκτες, μετρήσαμε τους παρακάτω δείκτες ενδεικτικούς της μυϊκής 
μάζας: περιφέρεια του μέσου στον άνω βραχίονα (mid upper arm circumference, 
MUAC), δερματικές πτυχές τρικεφάλου (TSF, tricept skin-fold), περιφέρεια μυός στο 
μέσο βραχίονα (MAMC).

χαμηλά επίπεδα ανδρογόνων. Περεταίρω προοπτικές μελέτες χρειάζονται για να 
διερευνήσουν τη σημασία αυτών των ευρημάτων
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΩΟΘΥΛΑΚΙΩΝ 
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ 
ΩΑΡΙΩΝ ΣΕ ΠΤΩΧΕΣ ΑΠΑΝΤΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Ο45

Aποτελέσματα: Οι τιμές MUAC ήταν πάνω από το όριο αποκοπής για διάγνωση 
σαρκοπενίας. Ο μονοπαραγοντικός έλεγχος κατέδειξε ότι οι τιμές γλυκόζης σχετίζονται 
με τις τιμές MAMC (r-coefficient = 0.273, p-value = 0.025), MUAC (r-coefficient = 0.290, 
p-value = 0.017). Τα επίπεδα βιταμίνης D σχετίζονται με τις τιμές MAMC (r-coefficient 
= -0.342, p-value = 0.003). Οι τιμές ιρισίνης σχετίστηκαν με MAMC (r-coefficient = 
0.284, p-value = 0.016), MUAC (r-coefficient = 0.382, p-value = 0.001), TSF (r-coefficient 
= 0.238, p-value = 0.045). Η συγκέντρωση ελεύθερων ανδρογόνων συσχετίστηκε με 
MAMC (r-coefficient = -0.244, p-value = 0.039), ενώ η SHGB συσχετίστηκε με τις τιμές 
MUAC (r-coefficient = 0.252, p-value = 0.033). Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι 
ο δείκτης MAMC συσχετίζεται με τα επίπεδα της βιταμίνης D και τις τιμές της ιρισίνης 
(b-coefficient = 0.237, p-value = 0.038). Οι τιμές TSF σχετίζονται μόνο με ιρισίνη στον 
πολυπαραγοντικό έλεγχο (b-coefficient = 0.249, p-value = 0.038). Τέλος οι τιμές MUAC 
σχετίζονται με την ιρισίνη (b-coefficient = 0.385, p-value = 0.001)  τη συγκέντρωση 
ελεύθερων ανδρογόνων (b-coefficient = -0.119, p-value = 0.303). Όλα τα μοντέλα 
περιείχαν τους παράγοντες ηλικία, ΔΜΣ, ινσουλίνη, ελεύθερα ανδρογόνα.
Συζήτηση: Tα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης καταδεικνύουν μια σημαντική 
σχέση ανάμεσα στα μόρια ιρισίνης και όλους τους δείκτες εκτίμησης μυϊκής ισχύος 
δηλαδή MUAC, TSF, MAMC. Προοπτικές μελέτες είναι απαραίτητες για να αξιολογηθεί 
ο ρόλος του εν λόγω μορίου ως πιθανή πρόβλεψη μια μελλοντικής διάγνωσης 
σαρκοπενίας στην εμμηνόπαυση.

Ι. Μπόσδου1, Π. Αναγνωστής2, Δ. Σαββαΐδου1, Λ. Ζεπειρίδης1, Δ. Γουλής2, Γ. Γκριμπίζης1, 
Ε. Κολυμπιανάκης1
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1. Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική 
Κλινική, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
2. Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, 
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Σκοποί: Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της συσχέτισης των ενδογενών 
συγκεντρώσεων των ανδρογόνων την ημέρα έναρξης της διέγερσης των ωοθηκών 
και του αριθμού των ωοθυλακίων που αναπτύχθηκαν την ημέρα της επαγωγής 
της τελικής ωρίμανσης των ωαρίων σε πτωχές απαντήτριες που υποβάλλονται σε 
εξωσωματική γονιμοποίηση. 
Μέθοδοι: Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη παρατήρησης, η οποία διενεργήθηκε 
μεταξύ 02/2020 και 01/2022  σε 103 γυναίκες με πτωχή ωοθηκική απάντηση με βάση 
τα κριτήρια της Bologna. Οι συγκεντρώσεις της ολική τεστοστερόνης, της συνδετικής 
σφαιρίνης ορμονών του φύλου (SHBG), της θειικής δεϋδροεπιανδροστερόνης 
(DHEAS), της Δ4-ανδροστενεδιόνης (Δ4-Α) και της 17-OH προγεστερόνης (17-OHP) 
προσδιορίστηκαν στον ορό την ημέρα έναρξης της διέγερσης των ωοθηκών. Η 
διέγερση των ωοθηκών πραγματοποιήθηκε με ανασυνδυασμένες γοναδοτροπίνες σε 
σταθερή δόση των 300 IU και με ανάλογα της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών 
(GnRH). Η επαγωγή της τελικής ωρίμανσης των ωαρίων έγινε όταν υπήρχαν στον 
υπερηχογραφικό έλεγχο τρία ωοθυλάκια μέσης διαμέτρου ≥17 mm. Η συσχέτιση των 
ενδογενών ανδρογόνων με τον αριθμό των ωοθυλακίων διαμέτρου ≥11 mm την ημέρα 
της επαγωγής της τελικής ωρίμανσης εκτιμήθηκε με πολυπαραγοντική ανάλυση, 
λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικία και το δείκτη μάζας σώματος της γυναίκας. Οι τιμές 
εκφράστηκαν ως συντελεστής (coef) ή μέσος όρος (95% διάστημα εμπιστοσύνης). Ως 
πρωτεύων αποτέλεσμα έκβασης ορίστηκε ο αριθμός των ωοθυλακίων ≥ 11 mm την 
ημέρα επαγωγής της τελικής ωρίμανσης των ωαρίων. 
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των γυναικών ήταν 41.9 (41.2 - 42.6) έτη, ενώ ο δείκτης 
μάζας σώματος ήταν 26.1 (24.9 - 27.3) kg/m2. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ 
του αριθμού των ωοθυλακίων ≥11 mm την ημέρα επαγωγής της τελικής ωρίμανσης 
των ωαρίων και των ενδογενών συγκεντρώσεων της ολικής τεστοστερόνης (coef: 
-0.008, 95% ΔΕ: -0.019 έως +0.003, p=0.17), της 17-OHP (coef: -0.044, 95% ΔΕ: -0.391 
έως +0.303, p=0.80), της SHBG (coef: -0.002, 95% ΔΕ: -0.007 έως +0.002, p=0.25) 
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ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ GAPDH ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ACTB ΚΑΙ 18S ΣΕ ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ 
ΙΣΤΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ PCOS
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Γ. Μαρκαντές1, Ε. Παναγοδήμου2, Φ. Μαρκάτος2, Α. Καπώνης2, Γ. Αντωνάκης2, Ν.Α. 
Γεωργόπουλος1, Β. Κόικα1

1. Ενδοκρινολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Πατρών
2. Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Σκοποί: Η ποσοτικοποίηση της έκφρασης γονιδίων σε διάφορους ιστούς με τη 
μέθοδο της real time PCR (qRT-PCR) περιλαμβάνει την χρήση γονιδίων αναφοράς, 
που λειτουργούν ως μέτρο σύγκρισης για την έκφραση των υπό μελέτη γονιδίων. Τα 
γονίδια αναφοράς για κάθε ιστό πρέπει να εμφανίζουν κατά το δυνατόν σταθερή 

και της Δ4-Α (coef: -0.101, 95% ΔΕ: -0.306 έως +0.104, p=0.33) την ημέρα έναρξης 
της διέγερσης των ωοθηκών. Αντίθετα, παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ 
του αριθμού των ωοθυλακίων ≥11 mm την ημέρα επαγωγής της τελικής ωρίμανσης 
των ωαρίων και των ενδογενών συγκεντρώσεων της DHEAS την ημέρα έναρξης της 
διέγερσης των ωοθηκών (coef: -0.011, 95% ΔΕ: -0.019 έως -0.003, p=0.007). 
Συμπεράσματα: Υψηλότερες συγκεντρώσεις DHEAS την ημέρα έναρξης της διέγερσης 
των ωοθηκών συσχετίστηκαν με την ανάπτυξη λιγότερων ωοθυλακίων ≥11 mm την 
ημέρα επαγωγής της τελικής ωρίμανσης των ωαρίων σε πτωχές απαντήτριες που 
υποβλήθηκαν σε εξωσωματική γονιμοποίηση. 

Η παρούσα έρευνα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”, στο πλαίσιο της Πράξης 
“Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β΄ Κύκλος” (MIS-5033021), 
που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
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έκφραση σε όλες τις πειραματικές συνθήκες (π.χ. ασθενείς και μάρτυρες), ώστε τα 
αποτελέσματα της ποσοτικοποίησης να είναι αξιόπιστα. Τα διαθέσιμα βιβλιογραφικά 
δεδομένα σχετικά με τα κατάλληλα γονίδια αναφοράς σε μελέτες πλακουντιακής 
έκφρασης γονιδίων στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) είναι πενιχρά. 
Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η αξιολόγηση της σταθερότητας έκφρασης τριών 
συχνά χρησιμοποιούμενων γονιδίων αναφοράς σε πλακουντιακό ιστό γυναικών με 
PCOS και μαρτύρων.
Μέθοδοι: Η μελέτη περιέλαβε 10 γυναίκες με PCOS (βάσει κριτηρίων Rotterdam) και 10 
υγιείς μάρτυρες με τελειόμηνες, μονήρεις κυήσεις χωρίς επιπλοκές. Μετά την αποβολή 
του πλακούντα έγινε απομόνωση mRNA και εν συνεχεία μελετήθηκε η έκφραση 
της β-ακτίνης (ACTB), του 18S ριβοσωμικού RNA (18S) και της αφυδρογονάσης της 
3-φωσφωρικής γλυκεραλδεΰδης (GAPDH) με τη μέθοδο qRT-PCR. Η σταθερότητα της 
έκφρασης των τριών γονιδίων αξιολογήθηκε με την χρήση των λογισμικών RefFinder, 
GeNorm, Normfinder, BestKeeper και Delta-Ct.
Αποτελέσματα: Η ACTB αναδείχθηκε από τα περισσότερα λογισμικά που 
χρησιμοποιήθηκαν ως το γονίδιο με την μεγαλύτερη σταθερότητα πλακουντιακής 
έκφρασης, ακολουθούμενη από το 18S. Η GAPDH ήταν το γονίδιο με την μεγαλύτερη 
μεταβλητότητα στην έκφρασή του (σε όλα τα χρησιμοποιούμενα λογισμικά) και 
επομένως το λιγότερο σταθερά εκφραζόμενο (Πίνακας 1). Επιπλέον, χρησιμοποιώντας 
την ACTB ως γονίδιο αναφοράς, η σχετική πλακουντιακή έκφραση της GAPDH βρέθηκε 
αυξημένη στο PCOS έναντι των μαρτύρων κατά 5.3 φορές (p<0.05).
Συμπεράσματα: Σε πειράματα αξιολόγησης της πλακουντιακής έκφρασης γονιδίων 
που περιλαμβάνουν γυναίκες με PCOS και υγιείς μάρτυρες με ανεπίπλεκτες 
εγκυμοσύνες, η ACTB εμφανίζει ικανοποιητική σταθερότητα έκφρασης ώστε να 
χρησιμοποιείται ως γονίδιο αναφοράς. Αντιθέτως, το γονίδιο της GAPDH δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο, καθώς η έκφρασή του είναι αυξημένη στο 
PCOS. Η αυξημένη έκφραση της GAPDH μπορεί να σχετίζεται με παθοφυσιολογικούς 
μηχανισμούς που χαρακτηρίζουν το PCOS, όπως η διαταραχή του μεταβολισμού της 
γλυκόζης, η μακροχρόνια χαμηλού βαθμού φλεγμονή και οι διαταραχές στη δομή και 
τη λειτουργία του πλακούντα. 
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ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ NAFLD ΜΕΣΩ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 
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N. Nasiri-Ansari1, Γ. Κυριακόπουλος1,2, Ι. Κύρου3,4,5, Χ.Μ. Φλέσσα1,4, Μ. Λιανού1, Α. 
Καραπαναγιώτη1,6, Γ. Καλτσάς6, Α.Γ. Παπαβασιλείου1,  H.S. Randeva4,5, E. Κασσή 1,6  
1. Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
2. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
3. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών
4. Warwickshire Institute for the Study of Diabetes, Endocrinology and Metabolism 
(WISDEM), University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust, Coventry CV2 
2DX, UK
5. Divisions of Translational and Experimental Medicine-Metabolic and Vascular Health, 
Warwick Medical School, University of Warwick, Coventry CV4 7AL, UK
6. Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Ειδική Νοσολογία, Ιατρική Σχολή, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή: Η μη αλκοολική λιπώδης διήθηση του ήπατος (Nonalcoholic fatty liver dis-

Σειρά GeNorm NormFinder BestKeeper Delta-Ct RefFinder

1 ACTB / 18S ACTB 18S ACTB ACTB

2 18S ACTB 18S 18S

3 GAPDH GAPDH GAPDH GAPDH GAPDH

Πίνακας 1: Σειρά κατάταξης της σταθερότητας έκφρασης των μελετηθέντων 
γονιδίων (από το περισσότερο στο λιγότερο σταθερό) σύμφωνα με καθένα από τα 
λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν
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ease - NAFLD) αποτελεί βασική αιτία χρόνιων διαταραχών του ήπατος. Η ενδοκάνη 
(endocan) είναι μια πρωτεογλυκάνη που, μεταξύ άλλων ιστών, εκφράζεται και στο 
ήπαρ. Η εμπαγλιφλοζίνη (empagliflozin), ένα αντιδιαβητικό φάρμακο, έχει βρεθεί να 
βελτιώνει την NAFLD, τουλάχιστον εν μέρει, μέσω ύφεσης της φλεγμονής. Παρόλο 
που υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα αναφορικά με τα επίπεδα ενδοκάνης 
στον ορό στην NAFLD, τα δεδομένα για την έκφραση της ενδοκάνης στον ηπατικό 
ιστό είναι περιορισμένα. 
Στόχος: Στην παρούσα μελέτη προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε την επίδραση του 
SGLT2 αναστολέα εμπαγλιφλοζίνη στην έκφραση της ενδοκάνης σε ηπατικούς ιστούς 
καθώς και σε ηπατοκύτταρα και να διαλευκάνουμε τον υποκείμενο μηχανισμό. 
Υλικά και μέθοδοι: Μύες ApoE(-/-) διατρεφόμενοι με δίαιτα δυτικού τύπου υψηλή σε 
λιπαρά χρησιμοποιήθηκαν ως μοντέλο NAFLD. Στην ηλικία των 5 εβδομάδων, ApoE(-
/-) αρσενικά ποντίκια άλλαξαν διατροφή από κανονική διατροφή σε δίαιτα υψηλή 
σε λιπαρά. Μετά από 5 εβδομάδες οι μύες διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες: ομάδα-
μάρτυρας (control-ομάδα) (δίαιτα υψηλή σε λιπαρά+διαλύτης του φαρμάκου) και 
ομάδα εμπαγλιφλοζίνης (empa-ομάδα) [δίαιτα υψηλή σε λιπαρά+εμπαγλιφλοζίνη 
10mg/kg(βάρος μυός)/ημέρα] για ακόμη 5 εβδομάδες. Στο τέλος της φαρμακευτικής 
παρέμβασης, οι μύες θυσιάστηκαν, απομονώθηκε ολικό αίμα μέσω καρδιακής 
παρακέντησης κι επίσης απομονώθηκαν ιστοί ήπατος. Χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης 
(Hematoxylin and Eosin-H&E) πραγματοποιήθηκε σε όλες τις τομές ιστών ήπατος 
για ιστομορφομετρική ανάλυση κι επίσης πραγματοποιήθηκε ανοσοϊστοχημεία (im-
munohistochemistry-IHC) για εκτίμηση των επιπέδων ενδοκάνης. Τα επίπεδα mRNA 
ενδοκάνης, ICAM-1, VCAM-1, LFA-1, SGLT2, SGLT1 και IL-6 μετρήθηκαν με ποσοτική 
αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (qRT-PCR) και τα πρωτεϊνικά 
επίπεδα του p65 και phospho-p65, εκτιμήθηκαν με ανοσοαποτύπωση κατά West-
ern (Western blot). Κύτταρα HepG2 καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό μέσο που περιείχε 
χαμηλή (1g/L), ενδιάμεση (2.25g/L) και υψηλή (4.5g/L) συγκέντρωση γλυκόζης. Τα 
επίπεδα των προαναφερθέντων γονιδίων μετρήθηκαν ύστερα από παρέμβαση με 
εμπαγλιφλοζίνη για 24 και 48 ώρες (σε συγκεντρώσεις 10-6,2x10-6,10-7,5x10-7 M). 
Αποτελέσματα: Οι βιοχημικές δοκιμασίες ανέδειξαν μείωση της γλυκόζης του 
αίματος, της ολικής χοληστερόλης, της LDH χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων 
μετά την παρέμβαση με εμπαγλιφλοζίνη για 5 εβδομάδες σε σύγκριση με την ομάδα 
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ελέγχου. Επιπλέον, η χορήγηση εμπαγλιφλοζίνης είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
ηπατικής συσσώρευσης λίπους καθώς και του σκορ δραστικότητας της NAFLD (ΝΑ-
FLD activity score - NAS). Η εμπαγλιφλοζίνη αύξησε σημαντικά τα επίπεδα mRNA της 
ενδοκάνης και του VCAM-1 και τα πρωτεϊνικά επίπεδα της ενδοκάνης, ενώ μείωσε τα 
επίπεδα mRNA της IL-6. Η ανοσοαποτύπωση κατά Western (Western Blot) αποκάλυψε 
ότι η εμπαγλιφλοζίνη επίσης ρυθμίζει το μονοπάτι του NF-κB μέσω φωσφορυλίωσης 
της p65 υπομονάδας. Επιπλέον, τα in vitro δεδομένα μας επιβεβαίωσαν τα in vivo 
αποτελέσματα, καθώς η επώαση των HepG2 κυττάρων με εμπαγλιφλοζίνη για 48 
ώρες (σε συγκεντρώσεις 10-6M και 2x10-6Μ) παρουσία χαμηλών και ενδιάμεσων 
συγκεντρώσεων γλυκόζης, αλλά όχι παρουσία υψηλής συγκέντρωσης γλυκόζης, 
αύξησε την έκφραση της ενδοκάνης (p<0.01 and p<0.05, αντίστοιχα). Σημειωτέον, 
mRNA έκφραση του SGLT2 ανιχνεύθηκε στο ήπαρ και σε HepG2 κύτταρα. 
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα των in vitro και των ζωικών μελετών μας 
υποδεικνύουν ότι η εμπαγλιφλοζίνη βελτιώνει την NAFLD μέσω - μεταξύ άλλων - και 
της επαγωγής της έκφρασης της ενδοκάνης. Η ρύθμιση του μονοπατιού του NF-κB και 
της έκφρασης της IL-6 ενδέχεται να διαμεσολαβούν αυτές τις επιδράσεις. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)

Σ.Ν. Καρράς1*, E. Dursun2,3, M. Alaylıoglu2, D. Gezen-Ak2, F. A. Anouti4, S.Pilz5, Κ. Κώτσα1

1. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη, Α Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, 
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
2. Τμήμα Ιατρικής Βιολογίας, Cerrahpasa, Istanbul University-Cerrahpasa, 
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
3. Τμήμα Νευροεπιστημών Istanbul University - Cerrahpasa, Κωνσταντινούπολη, 
Τουρκία 
4. Κολλέγιο Επιστημών Υγείας, Zayed University, Abu Dhabi, ΗΑΕ 
5. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη, Ιατρική Σχολή Graz, Austria

Σκοποί: Στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε τις πιθανές επιδράσεις των μητρικών 
πολυμορφισμών της δεσμευτικής πρωτεΐνης της βιταμίνης D (VDBP), σε συνδυασμό 
με διαφορετικά όρια μητρικής συγκέντρωσης 25-υδροξυβιταμίνης D [25(ΟΗ)D], στην 
νεογνική ανθρωπομετρία, κατά τον τοκετό.
Μέθοδοι: Ελήφθησαν δείγματα αίματος από 66 ζεύγη μητέρας-νεογνού κατά τον 
τοκετό. Η λήψη νεογνικού δείγματος έγινε δια του ομφαλίου λώρου. Καταγράφηκαν 
σωματομετρικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των μελλουσών μητέρων, καθώς 
και οι διατροφικές τους συνήθειες κατά την κύηση μέσω ειδικού διατροφικού 
ερωτηματολογίου. Διενεργήθηκε λεπτομερής ανθρωπομετρική καταγραφή (13 
παράμετροι) των νεογνών κατά τη γέννηση. Καταγράφηκαν δεδομένα υπεριώδους 
ακτινοβολίας για την ευρύτερη περιοχή. Οι συγκεντρώσεις 25(OH)D2 και 25(OH)

H EΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥ-
ΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D (VDBP) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 
ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 25-ΥΔΡΟ-ΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D 
ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
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Κ. Λαφάρα, Ζ. Κοτσάφτη, G. Melidou Hinderberger, Γ. Μηντζιώρη, Δ.Γ. Γουλής
Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, 
Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοποί: Υπάρχει έλλειψη δεδομένων σχετικά με τις συνέπειες της περιορισμένης 
πρόσβασης των σεξουαλικών μειονοτήτων σε υπηρεσίας υγείας στην περίοδο της 
πανδημία CoVid-19. Η TransCareCovid-19 είναι μία πολυκεντρική μελέτη σχεδιασμένη 
από το University Medical Center Hamburg-Eppendorf (Germany) και το Ghent Uni-
versity Hospital (Belgium) σε συνεργασία με τοπικούς παρόχους υγείας και μέλη της 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ TRANSCARECOVID-19 
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

P02

D3, μετρήθηκαν μέσω υγρής χρωματογραφίας μάζας (LC-MS/MS) και ελήφθη το 
άθροισμα αυτών, με βάση τις μητρικές συγκεντρώσεις < 25 nmol/L και < 50 nmol/L.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι σε μητρικές συγκεντρώσεις 25(OH)
D < 50 nmol/L, η περίμετρος κοιλιακής χώρας καθώς και οι περίμετροι πήχεως και 
μηρού των νεογνών, ήταν σημαντικά μεγαλύτερες σε συνδυασμό με τους μητρικούς 
πολυμορφισμούς VDBP rs2298850 με γονότυπο CG+GG, rs4588 με γονότυπο CA+AA 
και rs7041 με γονότυπο GT+TT. Αυτή η σχέση μεταξύ της νεογνικής ανθρωπομετρίας  
και μητρικών πολυμορφισμών VDBP, δεν ήταν σημαντική για συγκεντρώσεις μητρικής 
25(OH)D < 25 nmol/L.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα αυτά,  αναδεικνύουν έναν πιθανό επιδραστικό 
ρόλο για τους μητρικούς πολυμορφισμούς VDBP  rs2298850, rs7041 και rs4588, σε 
συνδυασμό με μητρικές συγκεντρώσεις 25(OH)D στο φάσμα 25-50 nmol/L, επι της 
νεογνικής ανθρωπομετρίας κατά τον τοκετό.  Απαιτούνται πρόσθετα δεδομένα 
για την αποσαφήνιση της δυναμικής αλληλεπίδρασης, συγκεκριμένων μητρικών 
πολυμορφισμών της VDBP, στη νεογνική ανθρωπομετρία ως μελλοντικού δείκτη 
μεταβολικών διαταραχών στους απογόνους.
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κοινότητας που ερευνά τις συνέπειες της CoVid-19 στην παροχή υπηρεσιών υγείας στα 
τρανς άτομα στις χώρες με υψηλό και μεσαίο εισόδημα. Το αρχικό ερωτηματολόγιο 
κατασκευάστηκε στα Γερμανικά και μεταφράστηκε σε 27 γλώσσες. Καθώς τα δεδομένα 
για τον ελληνικό πληθυσμό είναι ιδιαίτερα περιορισμένα. Η ερευνητική μας ομάδα 
ανέλαβε την μετάφραση και στάθμιση του αρχικού ερωτηματολογίου στην ελληνική 
γλώσσα.
Μέθοδοι: Δύο ανεξάρτητοι ξεχωριστοί μεταφραστές ανέλαβαν τη διαδικασία 
της μετάφραση του ερωτηματολογίου από την αρχική γλώσσα (γερμανικά) και 
προέκυψαν δύο εκδοχές: η (Τ1 και η Τ2). Στη συνέχεια έγινε σύνθεση των Τ1 και Τ2 από 
τη μεταφραστική ομάδα και προέκυψε μια νέα εκδοχή, (Τ12). Ακολούθησε, η προς τα 
πίσω μετάφραση της Τ12 στην αρχική γλώσσα (γερμανικά) από τρίτο μεταφραστή, η 
οποία αναλύθηκε και επεξεργάστηκε από επιτροπή ειδικών για να προκύψει η τελική 
σύνθεση του ερωτηματολογίου.
Αποτελέσματα: Μέσω αυτής της ερευνητικής διαδικασίας που αναφέρθηκε, 
διαμορφώθηκε το ερωτηματολόγιο TransCareCovid-19 μεταφέρθηκε στην ελληνική 
γλώσσα και είναι έτοιμο για μια πιλοτική ποιοτική ερευνητική διαδικασία για να 
διατεθεί στη συνέχεια μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας για ποσοτική έρευνα.
Συμπεράσματα: Η εξέλιξη της CoVid-19 οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές στα 
συστήματα υγείας ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων και της κοινωνικής 
αποστασιοποίησης. Καθώς οι επιπτώσεις της CoVid-19 στην παροχή υπηρεσιών 
υγείας στα trans άτομα δεν έχουν μελετηθεί, είναι σημαντική η διανομή του 
ερωτηματολογίου TransCareCovid-19 στα ελληνικά, αποσκοπώντας στη συλλογή 
δεδομένων, τη δημοσίευσή τους και την πρόταση πιθανών παρεμβάσεων.
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ΓΑΓΓΛΙΟΝΕΥΡΩΜΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΥ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙ-
ΣΤΑΤΙΚΩΝ

Α. Μίχου, Ζ. Ευσταθιάδου, Π. Κομζιά, Α. Γωγάκος, Ε. Διβάρης, Γ. Κουρκούτα, Μ. Κήτα
Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Τα γαγγλιονευρώματα επινεφριδίων (AGN)  είναι σπάνιοι (περίπου 
470 περιγραφέντα περιστατικά), καλοήθεις όγκοι, προερχόμενοι από τη νευρική 
ακρολοφία. Η επινεφριδική εντόπιση αφορά το 21% των διαγνωσθέντων 
γαγγλιονευρωμάτων (GN). Συνήθως είναι ασυμπτωματικοί και αποτελούν τυχαίο 
απεικονιστικό εύρημα, με ποικίλα ακτινολογικά χαρακτηριστικά που συχνά εγείρουν 
υπόνοια κακοήθειας. Η μέση ηλικία εμφάνισης είναι τα 50 έτη, χωρίς συσχέτιση με το 
φύλο και σπάνια σχετίζονται με γενετικά σύνδρομα.
Σκοπός: Η παρουσίαση δύο άρρενων ασθενών 24 και 53 ετών με τυχαιώματα 
επινεφριδίων και τελική διάγνωση ΑGN.
Περιστατικό 1: Άνδρας 24 ετών με ατομικό ιστορικό βρογχικού άσθματος υπό 
αγωγή· παραπέμπεται από τον πνευμονολόγο του λόγω ανεύρεσης  μορφώματος 
αριστερού επινεφριδίου σε CT θώρακος, η οποία πραγματοποιήθηκε λόγω έξαρσης 
αναπνευστικών συμπτωμάτων. Το μόρφωμα, μεγέθους 1,4 cm, είχε ομαλά όρια αλλά 
παρουσίαζε αυξημένες πυκνοτήτες (30 HU). Σε ακόλουθη μαγνητική τομογραφία το 
μόρφωμα παρουσίαζε ήπια αύξηση σήματος στις Τ2 ακολουθίες και υποεμπλουτισμό 
με καθυστερημένη πρόσληψη της παραμαγνητικής ουσίας. 
Η κλινική εξέταση και ο βασικός αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος του ασθενούς 
ήταν φυσιολογικός. O  ασθενής δεν παρουσίαζε αρτηριακή υπέρταση.  Τα ευρήματα 
του ορμονικού ελέγχου ήταν συμβατά με απουσία λειτουργικότητας: φυσιολογική 
ολονύκτια καταστολή με δεξαμεθαζόνη (κορτιζόλη=0,5 μg/dl), φυσιολογικές ολικές 
μετανεφρίνες ούρων 24ωρου (387 μg/24h) και φυσιολογικές τιμές επινεφριδιακών 

P03
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ανδρογόνων DHEAS  και 17ΟΗPRG.
Ο ασθενής υπεβλήθη σε λαπαροσκοπική  εκτομή του αριστερού επινεφριδίου, η 
ιστολογική εξέταση του οποίου έδειξε μορφολογικά χαρακτηριστικά AGΝ.
Περιστατικό 2: Άνδρας 53 ετών με ελεύθερο ατομικό ιστορικό διαγνώστηκε με 
ευμέγεθες τυχαίωμα δεξιού επινεφριδίου, σε CT κοιλίας η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο διερεύνησης εμπύρετου αγνώστου αιτιολογίας. Επρόκειτο για μόρφωμα 
διαστάσεων 11x7,5x6,5 cm, υψηλών πυκνοτήτων (>30 ΗU) και πολύ χαμηλό απόλυτο και 
σχετικό ποσοστό έκλουσης του σκιαγραφικού. Από την κλινική εξέταση του ασθενούς 
δεν προέκυψαν σημεία υπερκορτιζολισμού ή άλλα παθολογικά ευρήματα. Ο βασικός 
αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος ήταν φυσιολογικός.  Ομοίως ο ορμονικός 
έλεγχος, με φυσιολογικό νυχθημερινό ρυθμό κορτιζόλης (πρωί 9.8 μg/dl, βράδυ 1,6 
μg/dl), φυσιολογικά κλάσματα μετανεφρινών ούρων 24ώρου [νορμετανεφρίνη=261  
μg/24h (<780), μετανεφρίνη =41 μg/24h (<375)] και επινεφριδιακά ανδρογόνα DΗEAS 
και 17ΟΗPRG.
Λόγω του μεγέθους και των απεικονιστικών ευρημάτων μη συμβατών με αδένωμα 
επινεφριδίου, αποφασίστηκε η λαπαροσκοπική αφαίρεση του δεξιού επινεφριδίου. 
Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε ανεπίπλεκτα και η ιστολογική εξέταση αποκάλυψε 
στοιχεία AGΝ με διάσπαρτες μικροεπασβεστώσεις χωρίς στοιχεία νέκρωσης και 
ατυπίας. Ο ασθενής παραμένει χωρίς προβλήματα στα 4 έτη παρακολούθησης.
Συμπέρασμα: Τα AGN είναι όγκοι με συνήθως καλοήθη πορεία. Ωστόσο, τα 
απεικονιστικά χαρακτηριστικά τους οδηγούν τους ασθενείς στο χειρουργείο, ώστε 
να τεθεί με βεβαιότητα η διάγνωση και να προσδιοριστεί η πρόγνωση.
Η ηλικία διάγνωσης τελικά ίσως δεν διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαφορική 
διάγνωση AGN.
Βιβλιογραφία:
1. Dages K., Presentation and outcomes of adrenal ganglioneuromas: A cohort study 
and a systematic review of literature, Clinical Endocrinology, 2021;00:1-11
2. Adas M., Ganglioneuroma presenting as adrenal incidentaloma: a case report, Jour-
nal of Medical Care Reports 2014, 8:131



ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙO
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
& ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒHΤΗ

DIVANI CARAVEL
ΑΘΗΝΑ

28-30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2022

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚA ΑΝΑΡΤΗΜEΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
(E-POSTERS)

104104

COVID-19 ΛΟΙΜΩΞΗ: ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΦΑΙΟΧΡΩ-
ΜΟΚΥΤΤΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΣΥΝΗΘΗ ΓΕΝΕ-
ΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ

Ζ. Ευσταθιάδου1, Π. Κομζιά1, Α. Γωγάκος1, Σ. Γουλοπούλου1, Δ. Λινός2, Μ. Κήτα1

1. Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκης
2. Χειρουργική Κλινική Ομίλου “Υγεία”, Αθήνα

Εισαγωγή: Κατά τον απεικονιστικό έλεγχο με αξονική τομογραφία θώρακος των 
νοσούντων από λοίμωξη Covid-19, συχνά ανιχνεύονται τυχαιώματα επινεφριδίων, τα 
οποία συνήθως διερευνώνται με την αποδρομή της λοίμωξης.
Σκοπός: Περιγραφή φαιοχρωμοκυττώματος που διαγνώστηκε τυχαία σε έφηβη, κατά 
τη νοσηλεία της με Covid-19.
Περιγραφή περιστατικού:  Κορίτσι 17 ετών, με συμπτωματολογία και θετικό μοριακό 
τεστ ανίχνευσης covid-19 από 6 ημέρου, προσήλθε στο τμήμα επειγόντων του 
νοσοκομείου,  με ταυχκαρδία και δύσπνοια, κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας. 
Λόγω υποκαπνίας και ταχυκαρδίας (110’), υπεβλήθη σε αξονική αγγειογραφία προς 
αποκλεισμό πνευμονικής εμβολής. Κατά την εξέταση διαπιστώθηκε μόρφωμα 
ΔΕ επινεφριδίου διαμέτρου 3 εκ., το οποίο παρουσίαζε έντονο εμπλουτισμό στο 
σκιαγραφικό. 
Η ασθενής δεν ανέφερε συμπτωματολογία πλην “ευσυγκινησίας” που παρατηρήθηκε 
από τους γονείς τα τελευταία έτη, και η οποία αποδόθηκε στην εφηβεία. Το κορίτσι 
είχε ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό και δεν ελάμβανε φαρμακευτική αγωγή. 
Κληρονομικό ιστορικό επίσης ελεύθερο, αρνητικό για νεοπλασίες.
Την αποδρομή της οξείας νόσησης covid-19 ακολούθησε πλήρης κλινικός και 
ορμονικός έλεγχος. Κατά τη φυσική εξέταση η ασθενής, είχε φυσιολογική ανάπτυξη 
και ενήβωση (tanner 5) και αναφερόμενη τακτική έμμηνο ρύση. ΑΠ=101/78mmHg, 
καρδιακός ρυθμός 102’.
Σε περαιτέρω απεικονιστικό έλεγχο με μαγνητική τομογραφία, το μόρφωμα 
παρουσίαζε υψηλό σήμα στις Τ2 ακολουθίες και  αυξημένο εμπλουτισμό. Αντίστοιχα, 
σε 18F-FDG PET scan το μόρφωμα παρουσίαζε εξαιρετικά αυξημένη μεταβολική 
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ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΩΜΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Α. Στόφας1, Α. Πατερέλη2, Π. Κορκολοπούλου1

1. Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών  
2. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”

Εισαγωγή: Το σύνθετο φαιοχρωμοκύτωμα είναι ένας ιδιαίτερα σπάνιος νευροεν-
δοκρινής όγκος και αντιπροσωπεύει το 1-9% των φαιοχρωμοκυτωμάτων. Συνήθως 
εμφανίζει τυπικές περιοχές φαιοχρωμοκυτώματος οι οποίες τις περισσότερες 
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δραστηριότητα (SUVmax = 21.5), με απουσία άλλων εντοπίσεων. Ο ορμονικός έλεγχος 
επιβεβαίωσε τη διάγνωση του φαιοχρωμοκυττώματος με ολικές μετανεφρίνες >3 
φορές του ανώτερου φυσιολογικού ορίου. 
Ακολούθησε επιτυχημένη οπισθοπεριτοναϊκή ενδοσκοπική εξαίρεση του φαιοχρω-
μοκκυτώματος, μετά από προετοιμασία της ασθενούς με φαινοξυβενζαμίνη. 
Ιστολογικά PASS score=0.
Ο γενετικός έλεγχος ήταν αρνητικός για μεταλλάξεις στα γνωστά γονίδια που 
σχετίζονται με φαιοχρωμοκύττωμα - παραγαγγλίωμα. Ωστόσο, ανιχνεύθηκε σε 
ετεροζυγωτία, μετάλλαξη ακαθόριστης σημασίας στο γονίδιο MSH6 (εξώνιο 4, 
p.K295R), το οποίο εκφράζει μία DNA mismatch repair protein, και η οποία σχετίζεται 
με το σύνδρομο Lynch (μη-πολυποδιακός ορθοκολικός καρκίνος).
H συσχέτιση μεταλλάξεων στο γονίδιο MSH6 με παρουσία φαιοχρωμοκυττώματος 
έχει αναφερθεί μόνο σε 3 περιστατικά παγκοσμίως.
Συμπεράσματα: Με αφορμή την λοίμωξη covid-19, επιτεύχθηκε έγκαιρη διάγνωση 
και αποτελεσματική αντιμετώπιση μίας δυνητικά επικίνδυνης νεοπλασίας. Επίσης, 
αναδείχτηκε η εξαιρετικά σπάνια συσχέτιση φαιοχρωμοκυττώματος με μετάλλαξη 
γονιδίου που συνδέεται με το σύνδρομο Lynch, διευρύνοντας το φάσμα νεοπλασιών 
που προκύπτουν από τα συγκεκριμένα γονίδια.
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ΣΙΩΠΗΛΑ ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑΤΑ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ

Δ. Παππά, Ε. Μπάρμπα, Μ. Γαλάνη, Ε. Γεωργίου, Ι. Γκουντιός, Α. Μπαργιώτα
Πανεπιστημιακή Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
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φορές συνδυάζονται με περιοχές γαγγλιονευρώματος, γαγγλιονευροβλαστώματος, 
όγκου εκ των περιφερικών ελύτρων ή νευροενδοκρινούς καρκινώματος. Λιγότερες 
από 70 περιπτώσεις έχουν περιγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Όπως και τα 
κλασικά φαιοχρωμοκυτώματα στις περισσότερες των περιπτώσεων προκαλούν 
υπερέκκριση κατεχολαμινών. Παρουσιάζεται ενδιαφέρουσα περίπτωσης σύνθετου 
φαιοχρωμοκυτώματος επινεφριδίου σε γυναίκα ηλικίας 66 ετών.
Υλικό: Παρασκεύασμα δεξιάς επινεφριδιεκτομής, βάρους 27 γρ. και μεγίστης 
διαμέτρου 4 εκ.
Αποτέλεσμα: Ιστολογικά αναγνωρίστηκε σύνθετο φαιοχρωμοκύτωμα επινεφριδίου 
αποτελούμενο από συνιστώσες φαιοχρωμοκυτώματος και γαγγλιονευρώματος. 
Η ανοσοϊστοχημική διερεύνηση ανέδειξε θετική έκφραση έναντι Χρωμογρανίνης, 
Συναπτοφυσίνης, SDHB, S100 (στη συνιστώσα του γαγγλιονευρώματος και στα διάμεσα 
κύτταρα) και NFP (στη συνιστώσα του γαγγλιονευρώματος) και αρνητική έκφραση 
έναντι MelanA, p504s, AE1/AE3 και Inhibin. O δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού 
Ki67 ήταν <5%.
Συζήτηση: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO 2016) τα σύνθετα 
φαιοχρωμοκυτώματα εφόσον περιορίζονται εντός του επινεφριδίου και εξαιρεθούν 
εξ’ ολοκλήρου, συνήθως δεν μεθίστανται/υποτροπιάζουν.
Η θεραπευτική αντιμετώπισή τους είναι η πλήρης εξαίρεση του όγκου και η στενή 
παρακολούθηση για το ενδεχόμενο υποτροπής (18%) ή κακοήθους εξαλλαγής (9%). 
Παράγοντες κινδύνου θεωρούνται κυρίως: η διήθηση (αγγειακή, κάψας του 
επινεφριδίου ή περιεπινεφριδιακών ιστών), οι αρχιτεκτονικές και κυτταρολογικές 
ανωμαλίες, η παρουσία νέκρωσης και ο αυξημένος ρυθμός αναπαραγωγής Ki67.
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Εισαγωγή: Τα φαιοχρωμοκυττώματα είναι σπάνιοι όγκοι των χρωμαφινικών 
κυττάρων της μυελώδους μοίρας των επινεφριδίων, εκκρίνουν κατεχολαμίνες και 
έχουν χαρακτηριστική κλινική εικόνα και βιοχημικό προφίλ. Οι όγκοι αυτοί μπορεί 
επίσης να ανευρεθούν στα πλαίσια διερεύνησης επινεφριδιακών τυχαιωμάτων 
και είτε είναι εντελώς ασυμπτωματικοί ή δεν έχουν την τυπική εικόνα (“σιωπηλά 
φαιοχρωμοκυττώματα” - ΣΦ). Τα χαρακτηρηστικά τέτοιων περιστατικών παρουσιά-
ζουμε στην παρόυσα μελέτη.
Μέθοδοι και σχεδιασμός: Μελετήσαμε έξι ασθενείς με ΣΦ 2 άνδρες (33,3%) και 4 
γυναίκες (66,6%). Η μέση ηλικία τους ήταν 49,16±16,49 έτη. Καταγράψαμε την κλινική 
τους εικόνα, την τιμή αρτηριακής πίεσης και τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά 
του όγκου προεγχειρητικά, την τιμή χρωμογρανίνης ορού, μετανεφρινών και 
νορμετανεφρινών ούρων 24ώρου προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά, καθώς επίσης 
και τα ιστοπαθολογικά ευρήματα, και το PASS SCORE (PASS ≥4 ενδεικτικό όγκων με 
πιο επιθετική συμπεριφορά). 
Αποτελέσματα: 5/6 ασθενείς παρουσιάστηκαν ως τυχαίωμα επινεφριδίου  και 1/6 
παραπέμφθηκε μετά από επινεφριδεκτομή τυχαιώματος και ιστολογική εικόνα 
συμβατή με φαιοχρωμοκύττωμα. Λεπτομερής λήψη ιστορικού ανέδειξε κεφαλαλγία 
3/6(50%), εφίδρωση 3/6(50%), αίσθημα παλμών 2/6(33,33%), ναυτία 1/6(16,66%), 
υπερτασικές αιχμές στην προσπάθεια 3/6(50%), απώλεια βάρους 1/6(16,66%), ενώ  
2/6(33,33%) δεν είχαν κανένα σύμπτωμα. 5/6 είχαν φυσιολογικές τιμές αρτηριακής 
πίεσης (AΠ) (μέση τιμή συστολικής ΑΠ 129,1±7,0mmHg, και διαστολικής ΑΠ 
81,5±6,0mmHg), και 1/6 οριακές τιμές ΑΠ (155/100mmHg). Στην αξονική τομογραφία 
οπισθοπεριτοναίου παρουσίαζαν 3/6(50%) εικόνα υπόπυκνης αλλοίωσης με υψηλές 
μονάδες HU, 2/6(33,33%) όγκο με κυστικά στοιχεία, 2/6(33,33%)  με ανομοιογένεια, 
1/6(16,66%) με νέκρωση, 1/6(16,66%) με αιμορραγικά στοιχεία, 1/6(16,66%) με στικτή 
επασβέστωση και 2/6(33,33%)  με μη ειδική εικόνα. Μέση μέγιστη διάμετρος των  
αδενωμάτων ήταν 7,05±3,64 εκ και εντοπιζόταν εξίσου και στα δύο επινεφρίδια (50% 
αριστερά και 50% δεξιά). Προεγχειρητικά μετρήθηκαν χρωμογρανίνη ορού σε 3/6 
ασθενείς (μέση τιμή 610,53±474,28 ng/ml, (φτ <98), μετανεφρίνες και νορμετανεφρίνες 
ούρων 24ώρου σε 4/6 (μέση τιμή μετανεφρίνης 2717±4529,62μg/24h- φτ <370μg/24h- 
και νορμετανεφρίνης 2596,25±1829,50μg/24h - φτ <830μg/24h). Όλοι οι ασθενείς 
υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή, και η ιστοπαθολογική έκθεση 
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Η ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΛΥ-
ΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΔΙΗΘΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΡΚΑΔΙΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΕ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

Α. Καραπαναγιώτη1,2, N. Nasiri-Ansari1, Ι. Κύρου3,4,5, Δ. Μαυρογιάννη6, Π. Δρακάκης6, 
Α.Γ. Παπαβασιλείου1, H.S. Randeva4,5, Ε. Κασσή1,2

1. Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
2. Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Ειδική Νοσολογία, Ιατρική Σχολή, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
3. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών
4. Warwickshire Institute for the Study of Diabetes, Endocrinology and Metabolism 
(WISDEM), University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust, Coventry CV2 
2DX, UK
5. Division of Translational and Experimental Medicine - Metabolic and Vascular Health, 
Warwick Medical School, University of Warwick, Coventry CV4 7AL, UK
6. Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
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ανέδειξε σε 3/6 PASS SCORE<4, σε 1/6 score 4 και σε 2/6 score 8.
Συμπέρασμα: Τα ΣΦ μπορεί να παρουσιάζονται ως τυχαιώματα των επινεφριδίων χωρίς 
την τυπική κλινική, είναι ευμεγέθεις όγκοι και τα τυπικά απεικονιστικά χαρακτηριστικά 
μπορεί να απουσιάζουν, με αυξημένα επίπεδα κυρίως νορμετανεφρίνης ούρων 
24ώρου και χρωμογρανίνης αίματος, ενώ η ιστολογική τους εικόνα είναι συμβατή με 
όγκους με λιγότερο επιθετική συμπεριφορά.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
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Εισαγωγή: Η ενδομητρίωση είναι μία γυναικολογική πάθηση που προσβάλλει περίπου 
το 7-10% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
ενδομητρικού ιστού έξω από την κοιλότητα της μήτρας. Διαταραχή του κιρκάδιου 
ρυθμού σε εργαζόμενους νυχτερινής βάρδιας έχει συσχετιστεί με διαταραχές της 
εμμήνου ρύσεως και αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ενδομητρίωσης.
Το κεντρικό κιρκάδιο σύστημα (clock σύστημα) που βρίσκεται στον υπερχιασματικό 
πυρήνα του προσθίου υποθάλαµου μαζί με το περιφερικό Clock σύστημα που 
βρίσκεται στους αναπαραγωγικούς ιστούς (ενδομήτριο) ελέγχουν το χρόνο και τη 
διάρκεια του ωοθηκικού κύκλου ρυθμίζοντας την έκφραση διαφόρων ορμονών (π.χ. 
γοναδοτροπίνες, οιστραδιόλη) οι οποίες με τη σειρά τους ρυθμίζουν την έκφραση 
των γονιδίων του κιρκάδιου συστήματος (clock γονίδια) και αντίστροφα.
Μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιευτεί  μελέτες σε ανθρώπους που να σχετίζονται με 
μεταβολές στην έκφραση των clock γονιδίων στην ενδομητρίωση.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της έκφρασης των clock 
γονιδίων σε εύτοπο και έκτοπο ενδομήτριο γυναικών με ενδομητρίωση.
Μέθοδοι: 27 ασθενείς με επιβεβαιωμένη ωοθηκική ενδομητρίωση συμπεριλήφθηκαν 
σε αυτή τη μελέτη. Από 11 ασθενείς συλλέχθηκαν δείγματα από ενδομητριωσικές 
κύστεις (έκτοπος ενδομητρικός ιστός) και φυσιολογικό ενδομήτριο (εύτοπος ιστός) ενώ 
επιπλέον συλλέχθηκαν δείγματα έκτοπου από 8 ασθενείς και εύτοπου ενδομητρικού 
ιστού από 8 διαφορετικές ασθενείς με την ίδια διάγνωση. Η έκφραση mRNA των 
clock γονιδίων (CLOCK, BMAL1, CRY-1, PER-2, ROR-α and REV-ERBb) αξιολογήθηκε 
με ποσοτική PCR σε πραγματικό χρόνο σε έκτοπους ιστούς και συγκρίθηκε με τους 
εύτοπους ιστούς.
Αποτελέσματα: Η έκφραση mRNA των PER-2 and CRY-1 γονιδίων ήταν μειωμένη στο 
σύνολο των δειγμάτων έκτοπου ιστού (n=19) συγκριτικά με το σύνολο των δειγμάτων 
εύτοπου ιστού (n=19) (p=0.02,p=0.02 αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε οριακά στατιστικά 
σημαντική μείωση της έκφρασης του CLOCK με οριακά στατιστικά σημαντική αύξηση 
της έκφρασης του REV-ERBb (p=0.06 and p=0.09 αντίστοιχα) στους έκτοπους (n=19) 
συγκριτικά με τους εύτοπους ιστούς (n=19).
Η ανάλυση της έκφραση mRNA των  clock  γονιδίων στους έκτοπους (n=11) συγκριτικά 
με τους  εύτοπους ιστούς των ίδιων ασθενών (n=11) αποκάλυψε ότι η έκφραση των 
γονιδίων PER-2 and CRY-1 ήταν στατιστικά σημαντικά μειωμένη (p=0.04, p=0.04, 
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αντίστοιχα), ενώ τα επίπεδα έκφρασης του REV-ERBb στατιστικά σημαντικά αυξημένα 
(p=0.02). Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε οριακά στατιστικά σημαντική μείωση της 
έκφρασης CLOCK γονιδίου στους έκτοπους συγκριτικά με τους εύτοπους ιστούς από 
τις ίδιες ασθενείς (p=0.09). 
Επιπλέον τα επίπεδα mRNA των γονιδίων BMAL1 and ROR-α  δεν είχαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. 
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη δείχνει για πρώτη φορά διαφορετικό πρότυπο 
έκφρασης των CLOCK, CRY1, PER-2 και Rev-ERBb των εύτοπων συγκριτικά με των 
έκτοπων ενδομητρικών ιστών, υποδεικνύοντας διαταραχή του κιρκάδιου συστήματος. 
Ωστόσο, η αιτιολογική συσχέτιση του διαφορετικού προτύπου έκφρασης αυτών των 
γονιδίων με την ανάπτυξη της ενδομητρίωσης χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ-
ΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΕΩΣ ΤΟ 2021

I. Ηλίας, Χ. Μηλιώνης, Ε. Βενάκη, Ε. Κούκκου
Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη & Μεταβολισμού, Νοσοκομείο “ Έλενα Βενιζέλου”, 
Αθήνα 

Εισαγωγή/Σκοπός: Η διάγνωση και η διαχείριση του υποθυρεοειδισμού στην 
εγκυμοσύνη αποτελούν πεδία μεταβαλλόμενου “παραδείγματος”, με αλλαγές στις 
κατευθυντήριες οδηγίες, που μπορεί να έχουν οδηγήσει τους κλινικούς γιατρούς 
σε σύγχυση ή άγχος (Endocrine Today, Οκτώβριος 2019). Ανάλυση συναισθήματος 
(SA) ονομάζεται η αυτοματοποιημένη διαδικασία μέσω της οποίας μπορούμε να 
εξάγουμε πληροφορίες για το συναίσθημα, το οποίο επικρατεί σε ένα σώμα κειμένου 
και το προσδιορίζει. Ειδικότερα, η SA δύναται να αποδώσει την “συναισθηματική 
πολικότητα” (sentiment polarity, θετική ή αρνητική) ενός κειμένου. Η SA μπορεί να 
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ΕΚΤΟΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ CUSHING:  ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ

Ε. Βουρλιωτάκη, Π. Φλωροσκούφη,  Κ. Λιοπυράκης, Α. Κουλουκούρα, Ε. Αργυρο-
πούλου, Α. Σταματάκη
Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
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εφαρμοστεί και επί ιατρικών κειμένων (Artificial Intelligence in Medicine 2015; 64: 17-
27) και στην παρούσα εργασία προσπαθήσαμε να την χρησιμοποιήσουμε σχετικά με 
αυτό το κλινικό ζήτημα.
Υλικό/Μέθοδος: Συλλέξαμε τις περιλήψεις των άρθρων κριτικής στην αγγλική γλώσσα 
στο PubMed από το 2011 έως τον Νοέμβριο 2021, χρησιμοποιώντας τους όρους από 
το Medical Subject Headings (MeSH) «hypothyroidism», «pregnancy» και «human» και 
πραγματοποιήσαμε SA με ένα διαδικτυακό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης (ευγενική 
χορηγία του καθηγητή Daniel Soper, California State University, Fullerton, CA, Η.Π.Α., 
https://www.danielsoper.com/sentimentanalysis/default.aspx). Τα αποτελέσματα 
αξιολογήθηκαν ανά έτος με τις δοκιμασίες Kruskal-Wallis και Chi Square.
Αποτελέσματα: Από το 2011 έως το 2015 διαπιστώθηκε στη βιβλιογραφία μια μικρή 
τάση από αρνητικό προς θετικό συναίσθημα (p=0,08), ενώ από το 2018 και εξής 
διαπιστώθηκαν ευρείες και σημαντικές (p=0,04) διακυμάνσεις του συναισθήματος 
ανά έτος.
Συζήτηση: Όσον αφορά τον υποθυρεοειδισμό και την εγκυμοσύνη, οι αβεβαιότητες 
παραμένουν σε σχέση με τον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη διαχείριση λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη βελτιστοποίησης του περιγεννητικού αποτελέσματος/έκβασης. 
Οι ερευνητές συνεχίζουν να συζητούν τον ίδιο τον ορισμό του υποκλινικού 
υποθυρεοειδισμού, ο οποίος μπορεί να διαφέρει μεταξύ μη εγκύων και εγκύων. Αυτή 
η κατάσταση αντανακλάται στο συναίσθημα της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας, 
ειδικά σε άρθρα ανασκόπησης - συνήθως από ειδικούς στον τομέα παγκοσμίως - που 
προσπαθούν να παρέχουν κριτική αξιολόγηση των δεδομένων που είναι διαθέσιμα 
από υπάρχουσες μελέτες.
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Εισαγωγή: Το μυελοειδές καρκίνωμα αποτελεί το 1-5% όλων των κακοηθειών του 
θυρεοειδή. Πρόκειται για νευροενδοκρινή όγκο, προερχόμενο από τα C-κύτταρα του 
θυρεοειδούς και εκκρίνει καλσιτονίνη.
Σε ορισμένους ασθενείς τα νεοπλασματικά κύτταρα είναι δυνατό να εκκρίνουν 
και άλλες ουσίες, όπως κατεχολαμίνες, σεροτονίνη, ισταμίνη, ACTH, CRH κ.α, με 
αντίστοιχες κλινικές εκδηλώσεις.
Περιγράφουμε ασθενή με μεταστατικό μυελοειδές καρκίνωμα, ο οποίος εμφάνισε 
έκτοπο σύνδρομο Cushing.  
Περιγραφή περιστατικού: Aσθενής, άνδρας, 80 ετών, προσήλθε στο Τμήμα μας, με 
ήδη διαγνωσμένο μεταστατικό μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς.
Προ 3ετίας, είχε υποβληθεί σε ολική θυρεοειδεκτομή και αμφοτερόπλευρο 
λειτουργικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου. Προσκόμισε τιμές προεγχειρητικής 
και μετεγχειρητικής καλσιτονίνης 2900pg/ml και 400pg/ml αντίστοιχα.
Ατομικό Αναμνηστικό: Ρευματοειδής αρθρίτις
Ο ασθενής ήταν σε καλή γενική κατάσταση και η καλσιτονίνη και το CEA μετρήθηκαν 
3640pg/ml και 123ng/ml, αντίστοιχα. Ο απεικονιστικός έλεγχος έδειξε μεταστατικές 
εστίες σε λεμφαδένες ΔΕ τραχηλικής χώρας και μεσοθωρακίου και πολλαπλές 
εστίες στο ήπαρ, μεγαλύτερες σε μέγεθος, σε σχέση με εκείνες προηγούμενων 
απεικονιστικών ελέγχων.
Λόγω εξέλιξης της νόσου, ο ασθενής ετέθη σε Vandetanib, 300mg ημερησίως. Μετά 
από 11/2 μήνα εμφάνισε κηλιδοβλατιδώδες, κνησμώδες εξάνθημα, αρχικά στoυς 
πήχεις άμφω και στο πρόσωπο, που επεκτάθηκε γρήγορα σχεδόν σε ολόκληρο το 
σώμα, με απολέπιση και φλεγμονή τοπικά. Χορηγήθηκαν αντιβιοτική αγωγή, τοπικά και 
συστηματικά κορτικοειδή και αντιϊσταμινικά, χωρίς όμως βελτίωση. Βιοψία δέρματος: 
μη ειδικές αλλοιώσεις. Το Vandetanib διεκόπη και ο ασθενής παρέμεινε χωρίς ΤΚΙs 
για 4 μήνες, διάστημα στο οποίο το εξάνθημα παρουσίασε σταδιακή βελτίωση, αλλά 
όχι πλήρη υποχώρηση, με ταυτόχρονη εμφάνιση έντονης μελάγχρωσης, αρχικά στα 
άνω άκρα και στη συνέχεια σχεδόν σε όλο το σώμα.
Επίσης, παρουσίασε οιδήματα κάτω άκρων και ανέφερε έντονη κόπωση και 
κεντρομυελική αδυναμία. Ο απεικονιστικός και ο βιοχημικός έλεγχος έδειξαν μικρή 
επιδείνωση.
Eτέθη υποψία συνδρόμου Cushing, η οποία επιβεβαιώθηκε με δοκιμασίες που 
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οδήγησαν στη διάγνωση έκτοπου συνδρόμου Cushing.
Ο ασθενής ετέθη σε μετυραπόνη 250mg x2 και σε Cabozatinib 40mgx1.
Έξι μήνες μετά, ο ασθενής είναι σε καλή γενική κατάσταση, ενώ η μελάγχρωση 
και τα οιδήματα κάτω άκρων έχουν σχεδόν υποχωρήσει. Οι βιοχημικοί δείκτες του 
συνδρόμου Cushing έχουν επανέλθει σε σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα, ενώ στον 
απεικονιστικό έλεγχο παρατηρείται σταθερότητα ευρημάτων.
Συμπέρασμα: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, μόνο 0,7% των ασθενών με μυελοειδές 
καρκίνωμα εμφανίζουν έκτοπο Cushing. Το μυελοειδές αντιπροσωπεύει μόλις το 
2,2-7,5% των αιτιών έκτοπου Cushing.  Έχουν περιγραφεί μόνο 50 περιπτώσεις.
Το έκτοπο Cushing αυξάνει σημαντικά τη νοσηρότητα και θνητότητα από το 
μυελοειδές, λόγω των επιπτώσεων της υπερκορτιζολαιμίας.
Οι αναστολείς τυροσινικής κινάσης (ΤΚΙs) θεωρούνται σήμερα η πρώτης γραμμής 
θεραπεία για το έκτοπο Cushing στα πλαίσια μεταστατικού μυελοειδούς καρκίνου. 
Στον ασθενή μας, η συγχορήγηση ΤΚΙ με μετυραπόνη, 6 μήνες μετά την έναρξή 
της, έχει οδηγήσει σε ύφεση των συμπτωμάτων της υπερκορτιζολαιμίας και 
σταθεροποίηση της κύριας νόσου.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 
ΘΗΛΩΔΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ

A. Μίχου1, E. Διβάρης1, A. Γωγάκος1, A. Παναγιώτου1, Π. Χυτή-ρογλου2, M. Κήτα1, Ζ. 
Ευσταθιάδου1

1. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”, Θεσ-
σαλονίκη
2. Εργαστήριο Ιστοπαθολογίας, Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης

Εισαγωγή: Η διάχυτη σκληρυντική μορφή του θηλώδους καρκινώματος του 
θυρεοειδούς (DSPC) αντιπροσωπεύει έναν σπάνιο αλλά πιο επιθετικό υπότυπο του  
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θηλώδους καρκίνου του θυρεοειδούς (PTC).
Σκοπός: Περιγραφή ασθενούς με DSPC και υπόβαθρο αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας.
Περιγραφή της περίπτωσης: Ασθενής 33 ετών ανέφερε εκτεταμένη προοδευτική 
διόγκωση πρόσθιας επιφάνειας τραχήλου από μηνών.
Προ τριετίας, η ασθενής είχε διαγνωστεί με υποθυρεοειδισμό που αποδόθηκε  
σε αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα. Τότε, σε υπερηχογραφικό έλεγχο διαπιστώθηκε 
βρογχοκήλη με αναφερόμενο κυρίαρχο όζο δεξιού λοβού. Κατά την κλινική εξέταση, 
η ασθενής ήταν ευθυρεοειδική, με ψηλαφητή διόγκωση του δεξιού λοβού και του 
ισθμού, ιδιαίτερα σκληρής υφής. Εργαστηριακά παρουσίαζε ιδιαίτερα υψηλό τίτλο 
αντισωμάτων έναντι θυρεοειδικής υπεροξυδάσης (anti-TPO= 3122IU/ml, 3 έτη πριν= 
211U/ml, φτ <35).
H υπερηχογραφική απεικόνιση αποκάλυψε διάχυτη διόγκωση του θυρεοειδούς 
αδένα ιδιαίτερα του δεξιού λοβού, όπου παρατηρήθηκε σχηματισμός ύποπτης 
μάζας. Γραμμικές υπερηχογενείς εστίες ήταν διάσπαρτες σε όλη την επιφάνεια του 
θυρεοειδούς. Κεντρικά, μπροστά από τον ισθμό, παρατηρήθηκαν δύο υποηχογενείς 
ωοειδείς περιοχές με ασαφή όρια, που πιθανώς αντιπροσώπευαν λεμφαδένες.
Η βιοψία με λεπτή βελόνα από τον δεξιό λοβό ήταν θετική για θηλώδη καρκίνο του 
θυρεοειδούς και η ασθενής υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή.
Η ιστοπαθολογική εξέταση έδειξε θηλώδες καρκίνωμα 2,4 εκατοστών στον δεξιό 
λοβό, με ψαμμώδη σωμάτια, πλακώδη μεταπλασία, διάχυτη σκλήρυνση και παρουσία 
διήθησης των αγγείων από τα κύτταρα του όγκου. Το υπόλοιπο θυρεοειδικό 
παρέγχυμα παρουσίαζε εκτεταμένες λεμφοκυτταρικές και πλασματοκυτταρικές 
διηθήσεις με άφθονα λεμφοβλαστικά κέντρα. Διάσπαρτες εστίες του νεοπλάσματος 
παρατηρήθηκαν σε τομές ολόκληρου του αδένα. Μεταστάσεις αναγνωρίστηκαν σε 3 
κεντρικούς λεμφαδένες που αφαιρέθηκαν.
Λίγες εβδομάδες αργότερα, η ασθενής υποβλήθηκε σε κεντρικό και πλάγιο 
λεμφαδενικό καθαρισμό, όπου διαπιστώθηκαν μεταστάσεις σε 13/24 και 4/30 
λεμφαδένες, αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά και η συνήθης συνύπαρξη 
θυρεοειδίτιδας Hashimoto μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερημένη διάγνωση του 
DSPC. Λαμβάνοντας υπόψη την επιθετικότητα αυτού του υποτύπου, η ευαισθητοποίηση 
για την έγκαιρη αναγνώριση των ιδιαίτερων υπερηχογραφικών χαρακτηριστικών 
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ΥΠΟΞΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 
ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ SARS-CoV-2 ΜΕ mRNA ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ 
ΜΟΝΟΝΕΦΡΟ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Δ. Ασκητής
Ιδιωτικό Ενδοκρινολογικό Ιατρείο, Αλεξανδρούπολη 

Εισαγωγή: Οι εκστρατείες μαζικού εμβολιασμού έναντι του κορονοϊού SARS-CoV-2 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο αντιμετώπισης της τρέχουσας πανδημίας COV-
ID-19. Η υποξεία θυρεοειδίτιδα de Quervain συνιστά μια φλεγμονώδη αντίδραση 
στο θυρεοειδικό παρέγχυμα που προκαλείται κυρίως από ιογενείς λοιμώξεις του 
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ενώ έχει συσχετιστεί σε σπάνιες περιπτώσεις 
με χορήγηση εμβολίων. Έως σήμερα έχουν αναφερθεί παγκοσμίως λίγες περιπτώσεις 
υποξείας θυρεοειδίτιδας ως επακόλουθο εμβολιασμού έναντι του SARS-CoV-2. 
Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς με μονόνεφρο που ανέπτυξε θυρεοειδίτιδα 
de Quervain, ήπια εκδήλωση θυρεοειδικής αυτοανοσίας και επακόλουθο έκδηλο 
υποθυρεοειδισμό μετά χορήγηση mRNA αντι-COVID-19 εμβολίου.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας ασθενής 79 ετών με μονόνεφρο μετά νεφρεκτομή 
λόγω ιατρογενούς οξείας νεφρικής ανεπάρκειας προσήλθε για ενδοκρινολογική 
αξιολόγηση στα πλαίσια νεοδιαγνωσθέντος υποκλινικού υπερθυρεοειδισμού και 
τραχηλικού άλγους από 20ημέρου. Ο ασθενής είχε γνωστό ιστορικό ήπιου υποκλινικού 
υποθυρεοειδισμού από 2ετίας άνευ αγωγής υποκατάστασης και άνευ εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένης αυτοάνοσης αιτιολογίας (αρνητικά αντιθυρεοειδικά αντισώματα). 
Τα αναφερόμενα συμπτώματα τραχηλικού άλγους και ευαισθησίας συνοδευόμενα 
από περιοδική δεκατική πυρετική κίνηση εναλλασσόμενη με επεισόδια υποθερμίας 
είχαν έναρξη 10 ημέρες μετά την πρώτη δόση του mRNA εμβολίου Comirnaty και 
συνεχίστηκαν μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου 2 εβδομάδες πριν την επίσκεψη 
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της είναι υψίστης σημασίας για την αποτελεσματική θεραπεία και τη βελτίωση της 
πρόγνωσης.
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του ασθενούς. Το υπερηχογράφημα τραχήλου ανέδειξε τυπικά ηχομορφολογικά 
χαρακτηριστικά υποξείας θυρεοειδίτιδας (διόγκωση αμφότερων των λοβών του 
θυρεοειδούς συγκριτικά με παλαιότερο υπερηχογράφημα, διάχυτη ετεροηχογένεια 
και ανομοιογένεια και ελαττωμένη αιματική ροή). Η συνοδός εργαστηριακή 
αξιολόγηση κατέδειξε αυξημένους δείκτες φλεγμονής (CRP, ΤΚΕ) και σύγχρονη 
πρωτοεμφανισθείσα στον ασθενή ήπια αύξηση TPOAb. Ο ασθενής ανέφερε ύφεση 
των συμπτωμάτων του και ως αποτελέσμα δε χορηγήθηκε αντιφλεγμονώδης αγωγή. 
Στον επανέλεγχο μετά 1 μήνα ο ασθενής δεν ανέφερε συμπτώματα ενδεικτικά υποξείας 
θυρεοειδίτιδας, ο εργαστηριακός έλεγχος όμως κατέδειξε έκδηλο υποθυρεοειδισμό. 
Πραγματοποιήθηκε έναρξη αγωγής υποκατάστασης με λεβοθυροξίνη 88 μg καθημερινά 
με επακόλουθη επίτευξη ευθυρεοειδισμού. Ο υπερηχογραφικός επανέλεγχος 4 μήνες 
μετά την πρώτη επίσκεψη ανέδειξε υποχώρηση της φλεγμονώδους διαδικασίας με 
μείωση του θυρεοειδικού όγκου και της έκτασης των υποηχοικών φλεγμονωδών 
ζωνών. 
 Συμπεράσματα: Η παραπάνω παρουσίαση περιστατικού αποτελεί την πρώτη επίσημη 
αναφορά υποξείας θυρεοειδίτιδας μετά mRNA εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 
στη Βόρεια Ελλάδα. Η θυρεοειδίτιδα de Quervain είναι μια αυτοπεριοριζόμενη 
φλεγμονώδης διαδικασία και έχει αναφερθεί ως σπάνια ήπια παρενέργεια του 
αντι-COVID-19 εμβολιασμού με λίγες καταγεγραμμένες περιπτώσεις σε όλους τους 
διαθέσιμους τύπους εμβολίων, για την οποία και πρέπει να υφίσταται ιατρική 
επαγρύπνηση. Παρά την ανάπτυξη μόνιμου υποθυρεοειδισμού στο συγκεκριμένο 
ασθενή, πρέπει να τονιστεί πως τα σαφή και αποδεδειγμένα οφέλη του αντι-COV-
ID-19 εμβολιασμού είναι πολλαπλάσια έναντι των σπάνιων και συνήθως ήπιων και 
παροδικών παρενεργειών, οι οποίες και δεν πρέπει να αποτελούν ανασταλτικό 
παράγοντα στην απόφαση εμβολιασμού.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟ-
ΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΖΩΝ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ΜΕ ΕΚ-
ΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΗΛΩΔΕΣ Ή ΜΥΕΛΟΕΙΔΕΣ 
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ 

Χ. Γκάλι, A. Καλοβιδούρης 
Ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο Άγγελος Καλοβιδούρης

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας είναι η υπερηχογραφική εκτίμηση υπερπλαστικών 
όζων του θυρεοειδούς αδένα που παρουσιάζουν εκφυλιστικές αλλοιώσεις (εστίες 
ασβέστωσης, μεταβολή ηχοδομής, ασαφοποίηση ορίων) και θέτουν πρόβλημα 
διαφορικής διάγνωσης από θηλώδες η μυελοειδές νεόπλασμα θυρεοειδούς.
Μέθοδοι: Για τη μελέτη των υπερπλαστικών όζων με εκφυλιστικές αλλοιώσεις 
και τη διαφορική διάγνωση αυτών από νεόπλασμα του θυρεοειδούς αδένα 
χρησιμοποιήθηκε το απλό B-Mode υπερηχογράφημα (μέτρηση διαστάσεων, μελέτη 
ηχοδομής, ηχογένειας, περίγραμματος, ορίων, ασβεστώσεων), το έγχρωμο Doppler 
υπερηχογράφημα (μελέτη του τύπου της αγγείωσης του όζου, περιφερική, κεντρική, 
μεικτού τύπου), καθώς και η ελαστογραφική εκτίμηση των όζων (Elasticity score).
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ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΥΡΕΟΕΙ-
ΔΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ

Χ. Γκάλι, A. Καλοβιδούρης 
Ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο Άγγελος Καλοβιδούρης 

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας είναι η ανάδειξη των μετεγχειρητικών ευρημάτων 
μετά από θυρεοειδεκτομή καθώς και η πρώιμη διάγνωση τοπικής υποτροπής. 
Μέθοδοι: Η μετεγχειρητική εικόνα μετά από θυρεοειδεκτομή για νεόπλασμα 
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ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 
(RFA) ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Μ. Γκέλη, Ε. Σιδεράκης, Γ. Αναστασιάδης, Δ. Ψιλοπούλου, Κ. Ζορμπά, Χ. Καρεκλά, Σ. 
Καττιμέρης, Ε. Αποστολίδη, Ε. Δόκου, Σ. Σφήκα
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”, Αθήνα 

Σκοποί: O σκοπός  της μελέτης  είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της  
ασφάλειας της υπερηχογραφικά κατευθυνόμενης διαθερμικής  θερμικής κατάλυσης 
με ραδιοσυχνότητες (RFA) στην θεραπευτική αντιμετώπιση τοπικών υποτροπών 
θηλώδους θυρεοειδικού καρκίνου (PTC). 
Μέθοδοι: Πρόκειται για μελέτη παρακολούθησης 7 ασθενών με υποτροπή PTC, 
υποβληθέντων σε RFA από τον Ιούνιο/2014 έως και τον Ιανουάριο/2019. 
Η RFA πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενη υπερηχογραφικά διαδερμική παρισθμική 
προσπέλαση της υποτροπής. Η παρακολούθηση των ασθενών συμπεριελάμβανε 
υπερηχογράφημα και μέτρηση της Τg σε 1, 6 και 12 μήνες μετά την RFA και έκτοτε 
ετησίως. Στην μελέτη συμπεριελήφθησαν όσοι ασθενείς είχαν υποβληθεί τουλάχιστον 
στον πρώτο επανέλεγχο. Επίσης οι ασθενείς ελέχθησαν για τυχόν επιπλοκές (πρώιμες 
και απώτερες).
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε RFA σε 7 ασθενείς με υποτροπή PTC, ηλικίας  25-
89 ετών. Όλοι οι ασθενείς είχαν χειρουργηθεί πολλάκις ενώ το ραδιενεργό ιώδιο δεν 
είχε ένδειξη σε 6 ασθενείς. Ο ένας εξ αυτών υποβλήθηκε σε δύο συνεδρίες RFA. Σε 
έναν ασθενή χορηγήθηκε συμπληρωματικά πολύ μικρότερη δόση ιωδίου μετά την 
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θυρεοειδούς μελετήθηκε με απλό B-Mode υπερηχογράφημα καθώς και έγχρωμο 
Doppler υπερηχογράφημα.
Τα ευρήματα που θα παρουσιαστούν αφορούν σε μετεγχειρητικές ουλές, θυρεοειδικά 
υπολείμματα, μελέτη χειρουργικών σπόγγων, εικόνα τοπικής υποτροπής, διήθηση 
τοπικών λεμφαδένων.
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ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝH ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (RFA) ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩ-
ΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΖΟΥΣ

Μ. Γκέλη, Ε. Σιδεράκης, Γ. Αναστασιάδης, Κ. Ζορμπά, Δ. Ψιλοπούλου, X. Καρεκλά, Σ. 
Καττιμέρης, Ε. Αποστολίδη, Ε. Δόκου, Σ. Σφήκα 
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γ.Α.Ο.Ν.Α. “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”, Αθήνα 

Σκοποί: Ο κύριος σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της ασφάλειας και της 
αποτελεσματικότητας του RFA στη θεραπεία συμπτωματικών καλοήθων θυρεοειδικών 
όζων.
Μέθοδοι: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη παρακολούθησης 152 ασθενών, 
υποβληθέντων σε RFA στο Νοσοκομείο μας, κατά το χρονικό διάστημα από τον 
Ιούνιο/2014 έως και τον Ιούνιο/2018.
Η θερμική κατάλυση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενη υπερηχογραφικά 
διαδερμική παρισθμική προσπέλαση των θυρεοειδικών όζων και με την τεχνική 
κινούμενου στόχου.
Η παρακολούθηση των ασθενών συμπεριελάμβανε υπερηχογράφημα και μέτρηση 
TSH σε 1, 3, 6 και 12 μήνες μετά την RFA. Επίσης οι ασθενείς ελέχθησαν για τυχόν 
επιπλοκές (πρώιμες και απώτερες).
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RFA. Κατά τους επανελέγχους, όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν μείωση του όγκου της 
υποτροπής και πτώση της τιμής της Tg. Ένας ασθενής που έπασχε από υποτροπή PTC 
σε υπερκλείδιο λεμφαδένα εμφάνισε πλήρη υποχώρηση κατά τον ετήσιο επανέλεγχο 
που διατηρήθηκε και στους υπόλοιπους 3 ετήσιους επανελέγχους για το αναφερόμενο 
χρονικό διάστημα. Δεν σημειώθηκαν επιπλοκές.
Συμπεράσματα: H διαδερμική θερμική κατάλυση με ραδιοσυχνότητες υπό υπερη-
χογραφική καθοδήγηση αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για την αντιμετώπιση 
υποτροπών PTC σε ασθενείς που δεν δύνανται να επαναχειρουργηθούν ή το  
ραδιενεργό ιώδιο δεν ενδείκνυται.
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ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (RFA) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΟΖΩΝ (AFTNs)

Μ. Γκέλη, Γ. Αναστασιάδης, Ε. Σιδεράκης, Κ. Ζορμπά, Δ. Ψιλοπούλου, X. Καρεκλά, Σ. 
Καττιμέρης, Ε. Δόκου, Σ. Σφήκα
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο 
Άγιος Σάββας”, Αθήνα

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια 
της RFA σε AFTNs.
Μέθοδοι: Η μελέτη περιλαμβάνει έξι ασθενείς (2 ασθενείς με τοξικούς όζους και 4 
ασθενείς με όζους σε προτοξική κατάσταση) που αρνήθηκαν ή δεν ήταν κατάλληλοι 
για χειρουργική επέμβαση ή θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο. Όλοι οι ασθενείς 
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Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκαν 171 συνεδρίες RFA σε 152 ασθενείς με 180 
συμπτωματικούς καλοήθεις θυρεοειδικούς όζους. Σε δεύτερη συνεδρία RFA 
υποβλήθηκαν 19 ασθενείς.
Κατά τους επανελέγχους και οι 152 ασθενείς εμφάνισαν σημαντική μείωση του 
όγκου των όζων (κατά μέσο όρο ≥ 50% τον πρώτο μήνα), ενώ οι 114 ασθενείς που 
πραγματοποίησαν τον ετήσιο επανέλεγχο εμφάνισαν μείωση του όγκου των όζων 
κατά μέσο όρο 83%). Επίσης τα συμπτώματα των ασθενών υποχώρησαν σημαντικά 
έως πλήρως.
Οι επιπλοκές που σημειώθηκαν ήταν παροδικό βράγχος φωνής σε 2 ασθενείς και 
ρήξη του όζου σε 1 ασθενή.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης, τα οποία είναι συμβατά με τα 
διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα, προτείνουν την εφαρμογή της διαδερμικής 
θερμικής κατάλυσης με ραδιοσυχνότητες υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση ως μια 
αποτελεσματική μέθοδο για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των καλοήθων 
θυρεοειδικών όζων.
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υποβλήθηκαν σε συνεδρίες RFA στο νοσοκομείο μας από τον Ιούνιο/2014 έως τον 
Ιούνιο/2018. 
Η θερμική κατάλυση και νέκρωση του ιστού πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 
ηλεκτρόδια ραδιοσυχνοτήτων εσωτερικής ψύξης 18G μέσω υπερηχογραφικά 
καθοδηγούμενης διαδερμικής παρισθμικής προσπέλασης με τεχνική κινούμενου 
στόχου υπό τοπική περιθυρεοειδική αναισθησία και/ή νευροληπτική αναισθησία. 
Ο όγκος των όζων, η ηχωγένεια και αγγείωση αυτών, η θυρεοειδική λειτουργία, τα  
συμπτώματα και οι επιπλοκές αξιολογήθηκαν πριν τη θεραπεία και σε 1, 6 και 12 
μήνες μετά την RFA.
Αποτελέσματα: Από τους 6 ασθενείς με υποκλινικό/κλινικό υπερθυρεοειδισμό, οι 
3 (50%) έγιναν ευθυρεοειδικοί, οι 2 ανέπτυξαν υποκλινικό υποθυρεοειδισμό που 
παρήλθε μετά τη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής για τον υπερθυρεοειδισμό, 
ενώ 1 ασθενής με υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό υποβλήθηκε σε δεύτερη RFA. 
Σε 1 και 12 μήνες, ο μέσος όρος του ποσοστού μείωσης του όγκου των AFTNs ήταν ≥ 
58% και ~84%, αντίστοιχα. Δεν παρατηρήθηκαν άλλες μείζονες επιπλοκές.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η RFA των AFTNs βελτιώνει 
αποτελεσματικά και με ασφάλεια τη θυρεοειδική λειτουργία μειώνοντας τον όγκο 
των όζων σε ασθενείς μη επιλέξιμους για χειρουργείο ή θεραπεία με ραδιενεργό 
ιώδιο.

ΧΡΟΝΙΟ ΔΙΑΡΡΟΪΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Π. Φλωροσκούφη, Ε. Βουρλιωτάκη, Ε. Αργυροπούλου, Α. Κουλουκούρα, Κ. Λιοπυ-
ράκης, Α. Σταματάκη
Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Εισαγωγή: Οι νευροενδοκρινείς όγκοι είναι μια ετερογενής ομάδα νεοπλασιών 
που προέρχονται από νευροενδοκρινικά κύτταρα, τα οποία έχουν την ικανότητα 
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να παράγουν αμίνες και πεπτιδικές ορμόνες. Οι νευροενδοκρινείς όγκοι του 
παγκρέατος (PNETs) μπορεί να είναι λειτουργικοί ή μη. Οι ασθενείς με λειτουργικούς 
ΡΝΕΤs εμφανίζουν κλινικά σύνδρομα λόγω υπερέκκρισης ορμονών όπως γαστρίνη, 
ινσουλίνη, σωματοστατίνη, VIP κ.α. Εκτιμάται ότι έως και το 10% των PNETs σχετίζονται 
με το σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου Ι.
Σκοπός της εργασίας: Η παρουσίαση ασθενούς με χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο, 
ηλεκτρολυτικές διαταραχές και αφυδάτωση ως πρώτη κλινική εκδήλωση 
νευροενδοκρινούς όγκου παγκρέατος
Παρουσίαση περιστατικού: Πρόκειται για ασθενή 45 ετών, η οποία από 7μήνου 
αναφέρει 3-4 διαρροϊκά επεισόδια/ημέρα χωρίς πρόσμιξη αίματος ή βλέννης ενώ 
τον τελευταίο μήνα αναφέρεται αύξηση των διαρροϊκών κενώσεων σε ~15/ημέρα με 
συνοδό αδυναμία, καταβολή δυνάμεων, πολυουρία και πολυδιψία. 
Κατά τη νοσηλεία της στην Γυναικολογική κλινική, στα πλαίσια προγραμματισμένης 
ολικής υστερεκτομής λόγω ινομυωματώδους μήτρας, εμφάνισε αμέσως μετά το 
χειρουργείο επιδείνωση των διαρροϊκών κενώσεων με συνοδές ηλεκτρολυτικές 
διαταραχές (υπερασβεστιαιμία, υποκαλιαιμία), οπότε και χρειάσθηκε νοσηλεία στην 
Παθολογική Κλινική για περαιτέρω διερεύνηση. 
Λόγω υπερασβεσταιμίας έγινε περαιτέρω έλεγχος που οδήγησε στη διάγνωση 
πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Ο απεικονιστικός έλεγχος με σπινθηρο-
γράφημα παραθυρεοειδών αδένων με 99m-Tc Sestamibi ήταν συμβατός με μονήρες 
αδένωμα παραθυρεοειδών.
Στα πλαίσια διερεύνησης των διαρροϊκών κενώσεων, διενεργήθηκε απεικόνιση με 
CT άνω-κάτω κοιλιάς, η οποία ανέδειξε 3 εστιακές αλλοιώσεις  στο παγκρεατικό 
παρέγχυμα για τις οποίες η ασθενής υπεβλήθη σε κατευθυνόμενη βιοψία με 
ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα. Η κυτταρολογική εξέταση ήταν συμβατή με 
νευροενδοκρινές νεόπλασμα παγκρέατος.
Καθώς η υποψία για σύνδρομο MEN1 ήταν ισχυρή λόγω πρωτοπαθούς υπερπαρα-
θυρεοδισμού και ύπαρξη παγκρεατικού όγκου, διενεργήθηκε ακολούθως απεικο-
νιστικός έλεγχος  υποφύσεως με MRI, η οποία ανέδειξε μακροαδένωμα με διαστάσεις 
1,6εκ x1,7εκ x 1,3εκ ενώ από τον λειτουργικό έλεγχο της υποφύσεως ετέθη η διάγνωση 
της μεγαλακρίας.
Ο γονιδιακός έλεγχος που εστάλη επιβεβαίωσε την ύπαρξη του συνδρόμου MEN1 
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στην ασθενή μας όπως επίσης και στα 3 παιδία της τα οποία ελέγχτηκαν ακολούθως. 
Συμπέρασμα: Το σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου Ι είναι ένα 
σπάνιο κληρονομούμενο σύνδρομο που μεταβιβάζεται με τον επικρατούντα χαρακτήρα 
και  προκαλείται από αδρανοποιητικές μεταλλάξεις του ογκοκατασταλτικού γονιδίου 
MEN1 που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη μενίνη.  Χαρακτηρίζεται από προδιάθεση για 
ανάπτυξη νεοπλασιών σε πολλαπλούς ενδοκρινείς αδένες αλλά και σε διάφορα άλλα 
όργανα του σώματος. 
Η ασθενής μας αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα συνδρόμου MEN1 με όγκους και 
στα 3 κύρια ενδοκρινικά όργανα (υπόφυση, παραθυρεοειδείς και πάγκρεας).
Εφόσον τεθεί η διάγνωση του συνδρόμου ΜΕΝ 1, απαραίτητος θεωρείται ο γονιδιακός 
έλεγχος στους πρώτου βαθμού συγγενείς.

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΛΟΙΟΤΡΟΠΟΥ ΟΡΜΟΝΗΣ

Π. Κομζιά, Α. Γωγάκος, Φ. Καλογράνη, Γ. Τσούτσας, Μ. Κήτα, Ζ. Ευσταθιάδου
Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Η ιδιοπαθής μεμονωμένη ανεπάρκεια φλοιοτρόπου ορμόνης (ΙΜΑΦ) 
είναι μία σπάνια αιτία δευτεροπαθούς επινεφριδιακής ανεπάρκειας. Είναι δυνατό να 
εκδηλωθεί με ποικίλα κλινικά συμπτώματα, κυρίως χρόνια κόπωση και ευογκαιμική 
υπονατριαιμία, ενώ μπορεί να συνυπάρχει με άλλη αυτοάνοση νόσο, συχνότερα 
θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Απεικονιστικά, μπορεί να διαπιστωθεί εικόνα κενού 
τουρκικού εφιππίου. Παρουσιάζουμε 3 περιπτώσεις μεμονωμένης ανεπάρκειας ACTH.
Περιστατικό 1: Γυναίκα 47 ετών, παραπέμθηκε για διερεύνηση φλοιεπινεφριδιακής 
ανεπάρκειας λόγω ανεύρεσης χαμηλής πρωινής κορτιζόλης σε εργαστηριακό έλεγχο 
που έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης αρτηριακής υπέρτασης. Ο ορμονολογικός έλεγχος 
κατέδειξε Cort πρωί <1μg/dl, ACTH 6.8pg/ml (ΦΤ 7-64). Οι υπόλοιποι υποφυσιακοί 
άξονες ήταν άθικτοι. Η δοκιμασία διέγερσης με 250μg τετρακοσακτρίδης έδειξε 
μέγιστη απόκριση κορτιζόλης 8.56μg/dl. Ο απεικονιστικός έλεγχος της υπόφυσης 
ήταν χωρίς ευρήματα. Η ασθενής τέθηκε σε υποκατάσταση με υδροκορτιζόνη, ενώ 
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συνέχισε να λαμβάνει την αντιϋπερτασική της αγωγή.
Περιστατικό 2: Άντρας 45 ετών, χωρίς προηγούμενο ιστορικό, εμφάνισε συγχυτικό 
επεισόδιο κατά τη διάρκεια εμπυρέτου διαρροϊκού συνδρόμου, ενώ κατά τη 
νοσηλεία του παρουσίασε και επεισόδια υπογλυκαιμίας. Ο αρχικός ορμονολογικός 
έλεγχος κατέδειξε πολύ χαμηλά βασικά επίπεδα κορτιζόλης ορού (<0.2μg/dl) και 
ACTH (1pg/ml), ενώ κατά τη δοκιμασία γλυκαγόνης δεν υπήρξε απόκριση κορτιζόλης 
(μέγιστη τιμή =0.2μg/dl). Οι υπόλοιποι υποθάλαμο-υποφυσιακοί άξονες ήταν 
άθικτοι. Ο απεικονιστικός έλεγχος υπόφυσης ήταν αρνητικός. Ο ασθενής παράλληλα 
διαγνώστηκε με αυτοάνοσο πρωτοπαθή υποθυρεοειδισμό και τέθηκε σε αγωγή με 
θυροξίνη μία εβδομάδα μετά την έναρξη υποκατάστασης με υδροκορτιζόνη.
Περιστατικό 3: Άντρας 74 ετών, με υπερθυρεοειδισμό λόγω νόσου Graves’ υπό 
αγωγή με μεθιμαζόλη, νοσηλεύτηκε με εμπύρετο και υπονατριαιμία (Να=124).  Από 
τον ορμονολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν χαμηλά επίπεδα κορτιζόλης  (<0.7μg/dl) 
και  ACTH (4pg/ml), καθώς και θυρεοτοξίκωση [TSH 0,017, FT4 1,74 (ΦΤ 0.80-1.28mg/
dl)]. Η ανεπάρκεια του κορτικοτρόφου άξονα επιβεβαιώθηκε με δοκιμασία διέγερσης 
με 250μg τετρακοσακτρίδης (μέγιστη απόκριση κορτιζόλης 5.56μg/dl) και δοκιμασία 
γλυκαγόνης (μέγιστη απόκριση κορτιζόλης 1μg/dl). Οι υπόλοιποι υποφυσιακοί άξονες 
ήταν άθικτοι και από τη μαγνητική τομογραφία της υπόφυσης δεν διαπιστώθηκε 
ανατομική βλάβη της. Ο ασθενής τέθηκε σε αγωγή με υδροκορτιζόνη.
Συμπέρασμα:
• Η διάγνωση της ΙΜΑΦ, συνήθως διαλάθει της προσοχής και γίνεται εμφανής μετά 
από κάποιο πυροδοτικό παράγοντα, πχ εμπύρετο ή θυρεοτοξίκωση.
• Η παρουσία υπονατριαιμίας ή υπογλυκαιμίας θα πρέπει να εγείρει την υποψία 
φλοιοπινεφριδιακής ανεπάρκειας.
• Η αιτιολογία της ΙΜΑΦ παραμένει αδιευκρίνιστη, παρόλο που η συνύπαρξη 
αυτόνοσης θυρεοειδικής νόσου είναι συχνή.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ATRX ΓΟΝΙΔΙΟΥ 
ΜΕ ΤΗ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΑ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

Μ. Τσώλη1, Γ. Κυριακόπουλος2, Κ. Δασκαλάκης3, Σ. Χατζηιωάννου4, Ε. Αλευρούδης4, 
Α. Κουμαριανού5, Γ. Καλτσάς1

1. Ενδοκρινολογικό τμήμα, Α΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ “Λαϊκό”, Αθήνα
2. Παθολογοανατομικό Τμήμα, ΓΝΑ “Ευαγγελισμός”, Αθήνα
3. Β΄ Χειρουργική Κλινική, Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ., Αθήνα
4. Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ “Αττικόν”, Αθήνα
5. Αιματολογική Ογκολογική  Μονάδα, Δ΄Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ “Αττικόν”, Αθήνα

Σκοποί: Σωματικές απενεργοποιητικές μεταλλάξεις του ATRX γονιδίου (α thalas-
semia/mental retardation syndrome X-linked) στα παγκρεατικά νευροενδοκρινή 
νεοπλάσματα (pNENs) σχετίζονται με επιθετικό φαινότυπο και θεωρούνται 
ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας μειωμένης συνολικής επιβίωσης. Σκοπός της 
μελέτης ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης της απώλειας του ATRX, όπως εκτιμάται 
ανοσοϊστοχημικά, με τα δεδομένα της σπινθηρογραφικής απεικόνισης σε ασθενείς 
με pNENs.
Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά τα δεδομένα ασθενών με pNENs που υποβλήθηκαν 
σε ανοσοϊστοχημικό έλεγχο για απώλεια του ATRX και αναλύθηκε η σχέση των 
γενετικών ευρημάτων με τα αποτελέσματα των σπινθηρογραφικών απεικονίσεων.
Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν τα δεδομένα 25 ασθενών (5 γυναίκες) με μέση ηλικία 
διάγνωσης 50.3±10.9 έτη. 6 ασθενείς εμφάνιζαν grade 1 pNEN, 16 grade 2 και 3 
καλώς διαφοροποιημένο grade 3 pNEN. 18 ασθενείς έπασχαν από νόσο σταδίου IV. 
11 ασθενείς εμφάνιζαν απώλεια του ATRX. Όλοι οι ασθενείς παρουσίαζαν θετικό 
σπινθηρογράφημα υποδοχέων σωματοστατίνης. 17 ασθενείς (7 με απώλεια του 
ATRX) υποβλήθηκαν σε FDG-PET/CT. Συχνότερα παρουσίαζαν θετικό FDG-PET/CT οι 
ασθενείς με grade 3 σε σχέση με τους ασθενείς με grade 1 ή 2 pNENs (p=0.048). 
Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά εμφάνισης θετικού FDG-PET/
CT μεταξύ ασθενών που εμφάνιζαν απώλεια ή διατήρηση του ATRX (p=0.48). Δεν 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟ-
ΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COV-
ID-19 ΚΑΛΑ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ 
ΝΟΣΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠΡΟ-
ΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕPITOME

Β. Δαράκη1, Π.Ν. Τσακαλομάτης1, Θ. Ρουμελιωτάκη2, Γ. Μπέτση1, Μ. Χρυσουλάκη1, Ε.Κ. 
Συντζανάκη1, Ρ. Βαμβουκάκη1, Μ. Σφακιωτάκη1, Κ. Κοντολαιμάκη1, Β. Βεντετσανάκη1, 
Κ. Νικολάου1, Π. Ανωμεριανάκη1, Γ. Μαυράκης1,  Κ. Μπουκή1, Π. Γούλια3, Π. Ξεκούκη1

1. Ενδοκρινολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης
2. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
3. Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust Cambridge UK

Εισαγωγή: Ελάχιστες μελέτες έχουν διερευνήσει την ψυχική καταπόνηση λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και το ποσοστό εμβολιασμού σε ασθενείς με ενδοκρινοπάθειες 
στον ελληνικό πληθυσμό.
Σκοποί: Η μελέτη συμπτωμάτων ψυχικής καταπόνησης,  το ποσοστό  και οι λόγοι 
εμβολιασμού ενδοκρινικών ασθενών, χωρίς ιστορικό ψυχιατρικής νόσου κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στην Κρήτη.
Μέθοδοι: Ογδόντα τέσσερις καλά ρυθμισμένοι ενδοκρινικοί ασθενείς συμπλήρωσαν 
ερωτηματολόγια που περιελάμβαναν δημογραφικά στοιχεία, είδος ενδοκρινοπάθειας, 
ιστορικό λοίμωξης και εμβολιαστικής κάλυψης έναντι του COVID-19, συμμόρφωση με 
τα μέτρα πρόληψης και το δίκτυο υποστήριξης. Η αξιολόγηση συμπτωμάτων ψυχικής 
καταπόνησης έγινε με την Ελληνική έκδοση του DASS 21. Η μελέτη έχει έγκριση από 
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φάνηκε να υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της απώλειας του ATRX και θετικού 
αποτελέσματος στο FDG-PET/CT (r-0.17, p=0.52).
Συμπεράσματα: Η απώλεια του ATRX δεν φαίνεται να σχετίζεται με το αποτέλεσμα 
των σπινθηρογραφικών απεικονίσεων σε ασθενείς με pNENs. 
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την επιτροπή βιοηθικής του νοσοκομείου και όλοι οι συμμετέχοντες υπέγραψαν 
έγγραφη συγκατάθεση.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 50.8 έτη, 76.2% ήταν γυναίκες,  
68.7% παντρεμένοι και 57.8% εργάζονταν. Οι συχνότερες ενδοκρινοπάθειες ήταν 
παθήσεις θυρεοειδούς, σακχαρώδης διαβήτης και διαταραχές της υπόφυσης. Μόνο 
δυο συμμετέχοντες είχαν προσβληθεί από COVID-19, ενώ 31% δήλωσαν στενή επαφή 
με άτομο που νόσησε. Η πλειοψηφία (96.4%) συμμορφώθηκε με τα προτεινόμενα 
μέτρα πρόληψης, ενώ 21.7% δίστασε να επισκεφθεί επαγγελματίες υγείας λόγω 
ανησυχίας για πιθανή νόσηση. Το ποσοστό εμβολιασμού ήταν 77.1% με κυριότερους 
λόγους την ατομική προστασία (87.5%) και την προστασία των ευάλωτων μελών της 
οικογένειας (69.8%). Οι μη εμβολιασμένοι δήλωσαν ότι ανησυχούσαν για τις πιθανές 
παρενέργειες (73.7%) και την έλλειψη επαρκών ερευνητικών δεδομένων (68.4%) για 
την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Το μεγαλύτερο ποσοστό θα ζητούσε βοήθεια 
σε περίπτωση ανάγκης από την οικογένεια (84.3%) και από φίλους/γείτονες (16.9%), 
ενώ  μόνο  το  2.4% από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Η πλειονότητα δεν παρουσίασε 
συμπτώματα στρες (71.43%), άγχους (80.52%) ή κατάθλιψης (80.3%), ενώ η χρονιότητα 
της νόσου φαίνεται να μείωνε σε σημαντικό βαθμό τα συμπτώματα στρες.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της πρώτης ελληνικής μελέτης σε ασθενείς 
με ενδοκρινικές νόσους από την Κρήτη στον καιρό της πανδημίας COVID-19, 
καταδεικνύουν μικρό ποσοστό  ασθενών με μέτρια/σοβαρά συμπτώματα στρες, 
άγχους και κατάθλιψης κατά την πανδημία. Υποθέτουμε ότι αυτό οφείλεται στην 
καλά ελεγχόμενη ενδοκρινολογική νόσο, και σε προστατευτικούς παράγοντες όπως 
η συντροφικότητα, η εργασία και η υποστήριξη από την οικογένεια και φίλους, από 
τους οποίους θα ζητούσαν βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης. Το υψηλό ποσοστό 
εφαρμογής των μέτρων πρόληψης και το υψηλό ποσοστό εμβολιασμού κυρίως για 
λόγους ατομικής προστασίας και προστασίας του κοντινού περιβάλλοντος, πιθανά 
συνέβαλλαν στα ανωτέρω. Η μελέτη συνεχίζεται με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση 
των δημογραφικών και κοινωνικών παραμέτρων που ενδεχομένως να επηρέασαν 
τα επίπεδα ψυχικής καταπόνησης στον υπό μελέτη πληθυσμό και την ανάπτυξη 
στρατηγικών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ενδοκρινικών ασθενών σε 
περιόδους σοβαρών κρίσεων.
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ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΕΦΡΙΝΗΣ 
(EPH)-A4, -A5, -B2 ΚΑΙ -B5 ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ

Ε. Παπαδημητρίου1, Γ. Κυριακόπουλος2, Κ. Μπάρκας3, Ι. Γαλωνάκης3, Π. Παντούλα4, Σ. 
Θεοχάρης5, Γ. Καλτσάς1, Κ. Αλεξανδράκη1

1. Ενδοκρινολογική Μονάδα, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Λαϊκό 
Νοσοκομείο, Αθήνα
2. Εργαστήριο Παθολογικής ανατομικής, ΓΝΑ Ευαγγελισμός, Αθήνα
3. Νευροχειρουργική κλινική, ΓΝΑ Νίκαιας, Αθήνα
4. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΓΝΑ Νίκαιας, Αθήνα
5. Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή: Οι υποδοχείς των εφρινών (EPHs) αποτελούν την μεγαλύτερη γνωστή 
υποοικογένεια των υποδοχέων τυροσινικής κινάσης και συνδέονται και αλληλεπιδρούν 
με τις εφρίνες,  πρωτεΐνες-συνδέτες των EPHs. Διαδραματίζουν σημαντικό  ρόλο στην 
ανάπτυξη, τη διήθηση, την αγγειογένεση και τη μετάσταση αρκετών νεοπλασμάτων. 
Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της έκφρασης των EPH-A4, -A5, -B2 και -B5 σε 
όγκους  της υπόφυσης.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήσαμε 18 ασθενείς (9 άνδρες με διάμεση ηλικία 54 έτη 
και εύρος 19-79 έτη και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία 59 έτη και εύρος 31-79 έτη) 
με όγκους της υπόφυσης (7 σωματοτροπικά και 2 κορτικοτροπικά αδενώματα, 8 μη 
λειτουργικά μάκροαδενώματα και 1 ανθεκτικό προλακτίνωμα).
Αξιολογήθηκαν ιστοί μονιμοποιημένοι με φορμόλη και ενσωματωμένοι σε παραφίνη 
από τους όγκους της υπόφυσης ανοσοϊστοχημικά για την έκφραση EPH-A4, -A5, -B2 
και -B5. Η θετικότητα ορίζεται όταν >4% των κυττάρων της υπόφυσης έχουν θετική 
χρώση, μετά από παρατήρηση τουλάχιστον 1000 κυττάρων. Το σκορ ανοσοαντίδρασης 
(IRS) υπολογίστηκε σύμφωνα με το άθροισμα του ποσοστού της θετικότητας για τους 
EPH-A4, -A5, -B2 και -B5 (0/αρνητική χρώση: 0-4%  θετικά κύτταρα της υπόφυσης, 1: 
5-30% θετικά κύτταρα της υπόφυσης, 2: 31-60% θετικά κύτταρα της υπόφυσης, 3: 61-
100% θετικά κύτταρα της υπόφυσης) και την ένταση της χρώσης (0: αρνητική χρώση, 1: 
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ΑΝΤΡΑΣ 53 ΕΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΕΝ1 ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΥΟ ΟΓΚΩΝ

Ε. Μπάρμπα, Α. Κ. Σακαλή, Μ. Γαλάνη, Δ. Παππά, Ε. Γεωργίου, Ι. Γκουντιός, Α. Μπαρ-
γιώτα
Πανεπιστημιακή Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Εισαγωγή: Το σύνδρομο ΜΕΝ1 είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή, που οδηγεί στην 
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ήπια χρώση, 2: ενδιάμεση χρώση, 3: έντονη χρώση). Κάθε περίπτωση  χαρακτηρίζεται 
ότι παρουσίαζει  χαμηλή, μέση ή υψηλή έκφραση EPHs εάν το συνολικό σκορ ήταν 0-2, 
3-4 και 5-6, αντίστοιχα. Το H-score προσδιορίζεται προσθέτοντας τα αποτελέσματα 
του πολλαπλασιασμού του ποσοστού των θετικών  κυττάρων με την τιμή της έντασης 
της χρώσης (βαθμολογείται από 0 για «χωρίς σήμα» έως 3 για «ισχυρό σήμα») με 300 
πιθανές τιμές.
Αποτελέσματα:  Παρατηρήθηκε ανοσοθετικότητα με κυτταροπλασματικό και πυρηνικό 
πρότυπο  για τον EPH-A4 και με κυτταροπλασματικό πρότυπο για τους  EPH-A5, -B2 
και -B4. Θετικότητα για τον EPH-A4 παρατηρήθηκε στα 17/18 (94%)  δειγμάτα  (17/18 
με κυτταροπλασματικό και 13/18 με πυρηνικό πρότυπο). Όλα τα κορτικοτρόπα και 
σωματοτρόπα  αδενώματα βρέθηκαν θετικά για τον  EPH-A4 και με τα δύο πρότυπα. 
Θετικότητα για  τους EPH-A5 και EPH-Β2 παρατηρήθηκε σε 4/18 (22%) δείγματα και 
για τον EPH-Β4 σε 1/18 (5,5%), όλα μη λειτουργικά αδενώματα με κυτταροπλασματικό 
πρότυπο. Το IRS για τον  EPH-A4 ήταν ήπιο για τις 4, ενδιάμεσο για τις 6 και έντονο 
για τις 3 περιπτώσεις. Το H-score για την έκφραση του EPH-A4 κυμαινόταν από 30-
255, ενώ για τους  EPH-A5,-B2 και -B4 ήταν χαμηλότερο (10-65).
Συμπέρασμα: Τα δεδομένα μας υποδεικνύουν για πρώτη φορά αυξημένη έκφραση 
κυρίως του EPH-A4 και σε μικρότερο βαθμό των  EPH-A5, -B2 και -B4 σε όγκους της 
υπόφυσης. Η συμμετοχή  τους  στην παθοφυσιολογία των όγκων της υπόφυσης 
απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση για να αποσαφηνιστεί ο ρόλος τους και η πιθανή 
προγνωστική τους αξία.
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εμφάνιση πολλαπλών ενδοκρινικών και μη όγκων. Οι εκδηλώσεις του συνδρόμου 
έχουν ποικίλη συχνότητα, ηλικία εμφάνισης και κλινική εικόνα. Παρουσιάζουμε έναν 
άντρα 53 ετών με ταυτόχρονη εμφάνιση 2 όγκων.
Παρουσίαση: Άντρας 53 ετών, 2 μήνες πριν την παραπομπή του στην κλινική 
μας,  υπεβλήθη σε περιφερική παγκρεατεκτομή και σπληνεκτομή για ευμεγέθη 
νευροενδοκρινή όγκο του παγκρέατος G2 που ανευρέθη σε αξονική τομογραφία 
κοιλίας στα πλαίσια διερεύνησης πρώτου επεισοδίου κωλικού νεφρού. Κατά την 
νοσηλεία του ασθενούς στην χειρουργική κλινική διαπιστώθηκε υπερασβεστιαιμία 
(διορθωμένο Ca=14mg/dl, PTH=147pg/ml) και τέθηκε και η διάγνωση του 
πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Περαιτέρω διερεύνηση στην κλινική μας 
ανέδειξε μονήρες αδένωμα του  δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς, μικρολιθίαση νεφρών 
αμφοτερόπλευρα και εγκατεστημένη οστεοπόρωση. Η συνύπαρξη νευροενδοκρινούς 
όγκου και πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού έθεσε την υποψία του συνδρόμου 
ΜΕΝ1. Εκτίμηση της λειτουργίας του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης και η MRI της 
υπόφυσης ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα. Ο γονιδιακός έλεγχος ήταν θετικός 
στην ύπαρξη παθογόνου παραλλαγής στο γονίδιο ΜΕΝ1 [c.1421delAinsCG / p.(Glu-
474Alafs*62)].
Συμπεράσματα: Το ΜΕΝ1 είναι ένα σπάνιο γενετικό σύνδρομο με συνήθη πρώτη 
εκδήλωση να είναι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός ο οποίος εμφανίζεται 
σχεδόν στο 100% των ασθενών συνήθως μέχρι την ηλικία των 40 ετών και 
ακολουθούν σε συχνότητα οι νευροενδοκρινείς όγκοι παγκρέατος και οι όγκοι 
υπόφυσης. Στον ασθενή μας έγινε ταυτόχρονη διάγνωση του νευροενδοκρινούς 
όγκου και πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού σε μεγαλύτερη από την συνήθη 
ηλικία εμφάνισης, με απουσία παθολογίας από την υπόφυση και θετικό γονιδιακό 
έλεγχο για την μετάλλαξη του MEN1, επιβεβαιώνοντας την μεγάλη διαφοροποίηση 
της κλινικής παρουσίασης του συνδρόμου.
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ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

Δ. Παππά, Μ. Λιναράς, Π. Τσακός, Ν. Ζήκος, Ε. Μπάρμπα, Α. Μπαργιώτα
Πανεπιστημιακή Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Εισαγωγή: Υποφυσιακή ανεπάρκεια (ΥΑ) είναι μία σπάνια διαταραχή στην οποία 
παρατηρείται ανεπαρκής έκκριση μίας ή περισσότερων ορμονών της υπόφυσης 
ποικίλης αιτιολογίας. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε τις κύριες αιτίες 
υποφυσιακής ανεπάρκειας ασθενών που παρακολουθούνται στο κέντρο μας.
Μέθοδοι και σχεδιασμός: Μελετήσαμε ογδόντα πέντε ασθενείς με ΥΑ, 47 άνδρες 
(55,29%) και 38 γυναίκες (44,70%),  που παρακολουθούμε στην κλινική μας τα 
τελευταία 13 έτη (μέσος χρόνος παρακολούθησης 7,23±4,08 έτη, διάμεση περίοδος 7 
έτη, εύρος 1-13 έτη). Ελέγξαμε την αιτία της ΥΑ, την ηλικία έναρξής της, το είδος των 
ορμονών που ανεπαρκούν και την κλινική τους πορεία.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 57,71±18,20 έτη (εύρος 17-89 έτη), με 
μέση ηλικία διάγνωσης της ΥΑ 52,17±20,39 έτη (εύρος 5-84 έτη). 16 από τα 85 άτομα 
(18,82%) εμφάνισαν ΥΑ μετά από χειρουργείο στην περιοχή της υπόφυσης (ΟμάδαΑ), 
1/85 (1,17%) μετά από ακτινοβολία στην περιοχή λόγω αστροκυττώματος (ΟμάδαΒ) 
και σε 68/85 (80%) η ΥΑ οφειλόταν σε μη χειρουργικά αιτία (ΟμάδαΓ). 9/85 άτομα 
(10,58%) εμφάνιζαν και άποιο διαβήτη. 
Στην ΟμάδαΑ (μέση ηλικία των ασθενών 53,5±16,9 έτη) η ΥΑ παρουσιάστηκε έπειτα 
από χειρουργείο μακροαδενώματος (11/16 - 68,75%), κρανιοφαρυγγιώματος (2/16 
-20%), κύστης Rathke (1/16 -6,25%), άλλου όγκου της περιοχής του ΤΕ (2/16 - 12,55). 
Μέση ηλικία εμφάνισης της ανεπάρκειας ήταν τα 47,81±18,56 έτη. 14/16 (87,5%) είχαν 
ανεπάρκεια γοναδοτρόφων, 14/16 (87,5%)  θυρεοτρόφων, 12/16 (75%) κορτικοτρόφων 
και 12/16 (75%) σωματοτρόφων κυττάρων και στη διάρκεια παρακολούθησής τους 
λάμβαναν όλοι θεραπεία υποκατάστασης. 
Ο ασθενής της ΟμάδαςΒ, με ηλικία έναρξης της ΥΑ τα 7 έτη, αρχικά παρουσίασε 
ανεπάρκεια των σωματοτρόφων και σταδιακά εγκαταστάθηκε πανυποφυσιακή 
ανεπάρκεια, για την οποία λάμβανε θεραπεία υποκατάστασης. 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΛΟΥΤΕΣΙΟ (177-LU) ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟ 
ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΗ ΟΓΚΟ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝ-
ΔΡΟΜΟΥ VON HIPPEL-LINDAU

Σ. Γλυκοφρύδη1, Α. Καλαντζή1, Χ. Γραββάνης1, Φ. Μαρούλη1, Ν. Μοναστηριώτη1, Ε. 
Αλευρούδης2,  Σ. Χατζηϊωάννου2, Θ. Κουνάδη1, Λ. Παπαναστασίου1 
1. Ενδοκρινολογική Μονάδα και Κέντρο Σακχαρώδη Διαβήτη, ΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς”, 
Αθήνα
2. Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής, Ε.Κ.Π.Α. ΓΝΑ “Αττικόν” 
Αθήνα
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Στην ΟμάδαΓ (μέση ηλικία των ασθενών 59,22±18,08 έτη) η ΥΑ οφειλόταν σε 
μακροαδένωμα (28/68-41,17%), κρανιοφαρυγγίωμα (4/68 -5,88%), κύστη Rathke 
(4/68- 5,88%), υποφυσίτιδα (10/68-14,70%) και σε άλλα αίτια (πχ αποπληξία υπόφυσης, 
σύνδρομο κενού τουρκικού εφιππίου κλπ, 34/68 - 50%). Μέση ηλικία εμφάνισης της 
ανεπάρκειας ήταν τα 54,79±20,03 έτη. 55/68 (80,88%) είχαν ανεπάρκεια θυρεοτρόφων 
κυττάρων, 49/68 (72,05%) γοναδοτρόφων,  48/68 (70,58%) κορτικοτρόφων και 41/68 
(60,29%) σωματοτρόφων κυττάρων και μόνο 5 ασθενείς σταμάτησαν να λαμβάνουν 
θεραπεία υποκατάστασης. 
Στο σύνολο των ασθενών φαίνεται ότι η κυριότερη αιτία ΥΑ ήταν τα μακροαδενώματα 
της υπόφυσης. 25/28 (89,28%) είχαν ανεπάρκεια θυρεοτρόφων κυττάρων,  
23/28 (82,14%) γοναδοτρόφων, 17/28 (60,71%) κορτικοτρόφων και 14/28 (50%) 
σωματοτρόφων. 4/28 σταμάτησαν να λαμβάνουν θεραπεία υποκατάστασης στη 
διάρκεια παρακολούθησής τους. 
Άποιο διαβήτη συνολικά παρουσίασαν 9/85 άτομα (10,58%) (3 από την ΟμάδαΑ και 6 
από την ΟμάδαΓ). Στους 7/9 (77,77%) η αιτία του άποιου διαβήτη ήταν η χειρουργική 
επέμβαση, ενώ στους 2/9 (22,22%) η πρωτοπαθής τους νόσος.  
Συμπέρασμα: Στους ασθενείς που μελετήσαμε η ΥΑ φαίνεται να οφείλεται κυρίως σε 
μακροαδενώματα της υπόφυσης και οι περισσότεροι από τους ασθενείς συνέχιζαν  
να λαμβάνουν θεραπεία υποκατάστασης. Ο άποιος διαβήτης φαίνεται να συνοδεύει 
κυρίως ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση.
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Εισαγωγή: Το σύνδρομο von Hippel-Lindau (VHL) αφορά ένα σπάνιο πολυσυστηματικό 
νόσημα, που οφείλεται σε μετάλλαξη του ογκοκατασταλτικού γονιδίου VHL και 
εκδηλώνεται με την εμφάνιση όγκων με καλοήθη ή κακοήθη χαρακτηριστικά. Μία 
από τις εκδηλώσεις του συνδρόμου αφορά στην εμφάνιση νευροενδοκρινών 
όγκων (ΝΕΤs) παγκρέατος. Θεραπεία εκλογής αποτελεί η χειρουργική εξαίρεση, 
ωστόσο σε περιπτώσεις ανεγχείρητου ή μεταστατικού όγκου ή επί αντενδείξεως 
του χειρουργείου, δύναται να δοθεί θεραπεία με ραδιοσεσημασμένα ανάλογα 
σωματοστατίνης και συγκεκριμένα, θεραπεία με 177Lu-DOTATATE. Ωστόσο υπάρχουν 
ελάχιστες βιβλιογραφικές αναφορές1,2.
Σκοπός: Η απάντηση στη θεραπεία με 177Lu-dotatate σε ασθενή με VHL και NET 
παγκρέατος.
Περιγραφή περιστατικού: Πρόκειται για γυναίκα 36 ετών με νόσο VHL, τύπου 
2Β, με την παθογόνο μετάλλαξη pTrp88Cys η οποία έχει υποβληθεί σε αριστερή 
επινεφριδεκτομή λόγω φαιοχρωμοκυττώματος, αριστερή νεφρεκτομή και τμηματική 
δεξιά νεφρεκτομή λόγω διαυγοκυτταρικού καρκίνου νεφρού (ccRCC), χειρουργική 
εξαίρεση μηνιγγιώματος εγκεφάλου, και ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση μηνιγγίω-
ματος αριστερού οπτικού νεύρου. Στη παρούσα κατάσταση, η ασθενής εμφανίζει 
αιμαγγειοβλαστώματα νωτιαίου μυελού, κύστεις νεφρού και παγκρέατος καθώς 
και εστία ccRCC προοδευτικά αυξανόμενων διαστάσεων. Στον απεικονιστικό έλεγχο 
εμφανίστηκε όγκος διαμέτρου 2,4cm όπισθεν της κεφαλής του παγκρέατος που δεν 
προϋπήρχε. Διενεργήθηκε FNΑ υπό ενδοσκοπικό υπερηχογράφο η οποία ανέδειξε 
ΝΕΤ. Δεδομένης της κλινικής της κατάστασης και της εντόπισης του, απορρίφθηκε η 
παγκρεατική δωδεκαδακτυλεκτομή (Whipple) ως θεραπευτική επιλογή, και η ασθενής 
αντιμετωπίσθηκε με αναστολέα mTOR (everolimus) (με στόχο  τις εστίες του νεφρού 
και του παγκρέατος) που διακόπηκε λόγω επιδείνωσης νεφρικής λειτουργίας. Στην 
ποζιτρονική υπολογιστική τομογραφία με γάλλιο-68-εδοτρεοτίδη (68Ga-DOTATOC), 
παρατηρήθηκε παθολογική πρόσληψη στον ΝΕΤ παγκρέατος (SUVmax:56.7), καθώς 
και σε οζώδεις αλλοιώσεις: στην υποκλείδια χώρα αριστερά 1,4εκ (SUVmax: 3,5), στην 
κοίτη του αριστερού επινεφριδίου 1,9εκ (SUVmax:10) και  στην κοίτη του αριστερού 
νεφρού 1εκ (SUV: 25,9).
Για τον έλεγχο της νόσου συνολικά, χορηγήθηκαν 3 κύκλοι θεραπείας με 177Lu-DO-
TATATE (συνολική δόση 600m Ci) η οποία ήταν καλώς ανεκτή. Ένα έτος μετά τον 
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3ο κύκλο, ο νέος απεικονιστικός έλεγχος με 68Ga-DOTATOC, ανέδειξε μικρή 
μείωση/σταθεροποίηση του ΝΕΤ παγκρέατος (2cm) και μείωση της πρόσληψης του 
ραδιοφαρμάκου (SUVmax:23), με ταυτόχρονη μείωση της πρόσληψης στις εντοπίσεις 
στην κοίτη του αριστερού επινεφριδίου (SUVmax:6.1), στην κοίτη του αριστερού 
νεφρού (SUV: 12.6), ενώ η αλλοίωση στην υποκλείδια χώρα παρουσίασε μικρή αύξηση 
των διαστάσεων (2,6εκ) και σταθερή πρόσληψη (SUVmax: 3,8). Επιπλέον, η ασθενής 
παρουσίασε βιοχημική βελτίωση της ειδικής νευρωνικής ενολάσης (NSE) [13ng/
ml από 32,14ng/ml (ΦΤ<16,3)]. Οι  μετανεφρίνες και νορμετανεφρίνες ούρων ήταν 
φυσιολογικές.
Συνολικά, η ασθενής παρουσιάζει απεικονιστική και βιοχημική σταθεροποίηση της 
νόσου (κατά RECIST criteria) χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ένα έτος μετά 
τη θεραπεία. 
Συμπεράσματα: Η θεραπεία με  177Lu-DOTATATE μπορεί να αποτελέσει μια ασφαλή και 
πιθανώς αποτελεσματική εναλλακτική επιλογή για την αντιμετώπιση ΝΕΤ παγκρέατος 
στα πλαίσια νόσου VHL.
Βιβλιογραφία:
1. E Hatipoglu et al. Neuro endocrinol lett 2013;34(1)9-13. 
2. Tong, Cancer cell int 2021; 21(1):685. 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ  ΤΗΣ 25-ΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D3 ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΟ-
ΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΞΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
HIF-1 ΚΑΙ HIF-2 ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΟΡΜΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΞΙΑΣ.

Ι.Μ. Γκοτινάκου1, Ε. Κεχαγιά1, Κ. Παζαΐτου-Παναγιώτου2, Α. Τσακάλωφ1*

1. Εργαστήριο Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιόπολις, 
Λάρισα
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2. Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Σε προηγούμενη μελέτη μας δείξαμε ότι η καλσιτριόλη (1,25-διυδροξυβιταμίνη 
D3) καταστέλλει στο σηματοδοτικό μονοπάτι των HIF-1 και HIF-2 [1]. Ο βασικός 
στόχος αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της καλσιδιόλης 
(25-υδροξυβιταμίνη D3) στους επαγόμενους από την υποξία μεταγραφικούς 
παράγοντες HIF-1 και HIF-2, οι οποίοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην επιβίωση 
των καρκινικών κυττάρων και τη μετάσταση σε συνθήκες υποξίας. 
Υλικά και Μέθοδοι: Η επίδραση της καλσιδιόλης στην ενεργοποίηση των HIF-1 και HIF-
2 μελετήθηκε σε κύτταρα ηπατοκαρκινώματος Huh7, στα οποία χορηγήθηκε 2,4μM 
καλσιδιόλης και Τα κύτταρα επωάστηκαν για 1,4,8 και 24 ώρες σε συνθήκες νορμοξίας 
(21% O2) ή υποξίας (1% Ο2). Στη συνέχεια τα κυτταρικά εκχυλίσματα χρησιμοποιήθηκαν 
για τη μέτρηση των επιπέδων πρωτεΐνης των HIF-1α και HIF-2α με ανοσοαποτύπωση 
κατά Western, καθώς και για τη μέτρηση της μεταγραφικής ενεργότητας των HIFs με 
τη μέθοδο της λουσιφεράσης. Τα επίπεδα mRNA των γονιδίων HIF1A, EPAS1, EPO και 
PGK1 προσδιορίστηκαν με ποσοτική RT- PCR. 
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η καλσιδιόλη επάγει τη 
μεταγραφή των γονιδίων HIF-1Α και EPAS1 και αυξάνει τα επίπεδα πρωτεΐνης των 
HIF-1/2α υπομονάδων σε συνθήκες νορμοξίας. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι αυτή η 
επαγωγή πρακτικά δεν αυξάνει τη μεταγραφική ενεργότητα των HIF-1/2 σε νορμοξία, 
η καλσιδιόλη φαίνεται να ενισχύει σημαντικά την προκαλούμενη από την υποξία 
μεταγραφική ενεργότητα των HIF-1/2. Μετά από 24 ώρες έκθεσης των κυττάρων 
στην καλσιδιόλη και την υποξία, η έκφραση των γονιδίων-στόχων των HIF-1 και HIF-
2 που κωδικοποιούν, αντίστοιχα, για την κινάση του φωσφογλυκερικού -1 (PGK1) 
και την ερυθροποιητίνη (EPO), ήταν σημαντικά υψηλότερη από εκείνη στα κύτταρα 
που εκτέθηκαν μόνο σε υποξία. Παρατηρήσαμε περίπου 5 φορές αύξηση στην 
έκφραση του PGK-1 και 2 φορές για την ΕΡΟ. Η έκφραση του γονιδίου του αγγειακού 
ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF), του κοινού γονιδίου στόχου των HIF-1 
και HIF-2, ήταν επίσης σημαντικά (τιμή p < 0,01) υψηλότερη μετά από ταυτόχρονη 
έκθεση των κυττάρων σε καλσιδιόλη και υποξία. Η υπερέκφραση του VEGF σε όγκους 
σχετίζεται με αυξημένη αγγειογένεση, πολλαπλασιασμό και μετάσταση.
Συμπεράσματα: Η μελέτη μας αποκαλύπτει ότι η καλσιδιόλη αυξάνει τα επίπεδα 
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ΨΕΥΔΟΫΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΒ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΥΠΑΣΒΕ-
ΣΤΙΑΙΜΙΑΣ ΔΥΟ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ 

Α. Κονιδάρης1, Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου1, Ε. Δικαιάκου1, Σ. Φακιολάς2, Μ. Καφετζή2, 
Σ. Μιχαλάκος1

1. Τμήμα Ενδοκρινολογικό - Αύξησης και Ανάπτυξης, Νοσ. Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”
2. Βιοχημικό - Ορμονολογικό Τμήμα, Νοσ. Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”

Σκοπός: H παρουσίαση δύο σπάνιων περιστατικών με υπασβεστιαιμία σε αγόρια 
ηλικίας 116/12 και 146/12 αντίστοιχα.
Μέθοδοι: Αγόρι ηλικίας 116/12 προσέρχεται με υπασβεστιαίμια σε τυχαίο έλεγχο λόγω 
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ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

πρωτεΐνης των HIF-1/2α σε νορμοξία και ενισχύει σημαντικά την προκαλούμενη 
από την υποξία μεταγραφική ενεργότητα των HIF-1/2. Οι δράσεις αντίθετες από 
αυτές  της καλσιτριόλης στο σηματοδοτικό μονοπάτι των HIF-1/2. Το εύρημα αυτό 
είναι εξαιρετικά σημαντικό στα πλαίσια της χρήσης της βιταμίνης D στη θεραπεία 
του καρκίνου. Η χορήγηση χοληκαλσιφερόλης (βιταμίνη D3) έχει προταθεί για τη 
βελτίωση της φυσικής κατάστασης, τη μείωση της κόπωσης σε προχωρημένο καρκίνο 
και η χορήγηση αυτή οδηγεί σε αυξημένη συγκέντρωση της καλσιδιόλης στην 
κυκλοφορία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα μας, η καλσιδιόλη ενισχύει έντονα 
τη μεταγραφική ενεργότητα των HIF-1/2 συμβάλλοντας πιθανώς στην επιβίωση των 
υποξικών καρκινικών κυττάρων.

[1] I.M. Gkotinakou, E. Kechagia, K. Pazaitou-Panayiotou, I. Mylonis, P. Liakos, A. 
Tsakalof, Calcitriol Suppresses HIF-1 and HIF-2 Transcriptional Activity by Reducing 
HIF-1/2alpha Protein Levels via a VDR-Independent Mechanism, Cells 9(11) (2020).
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υποθυρεοειδισμού, αναφέρεται κόπωση από μηνός. Από το ατομικό αναμνηστικό 
υποθυρεοειδισμός υπό θεραπεία με λεβοθυροξίνη. Κατά την κλινική εξέταση YΣ 
171 cm (>95η ΕΘ), ΒΣ 51,7 kg (90η - 95η ΕΘ), ύψος στόχος: 181,5, ΑΠ 119/70 mmHg, 
σφύξεις 55/λεπτό, σημείο Chvostek θετικό, σημείο Τrouseau αρνητικό, σημεία 
πρώιμης ήβης με τρίχωση μασχάλης ΙV, τρίχωση εφηβαίου ΙV - V, όγκος όρχεων 15 
ml, θυρεοειδής αψηλάφητος και φυσιολογική η εξέταση κατά συστήματα. Μετά 
από διάστημα ενός έτους προσέρχεται αγόρι ηλικίας 146/12 με καρποποδικό σπασμό. 
Αναφέρονται αιμωδίες άνω και κάτω άκρων από 24ώρου και κεφαλαλγία από 
μηνός. Ατομικό αναμνηστικό ελεύθερο, οικογενειακό ιστορικό με ΣΔ ΙΙ (πατέρας), 
σιδηροπενική αναιμία (μητέρα). Από την κλινική εξέταση YΣ 172 cm ( 75η ΕΘ), ΒΣ 51 kg 
(25η - 50η ΕΘ), ΑΠ 111/69 mmHg, σφύξεις 65/λεπτό, τετανία άνω και κάτω άκρων με 
καρποποδικό σπασμό, τρίχωση μασχάλης Ι, τρίχωση εφηβαίου ΙV, όγκος όρχεων 20 ml, 
θυρεοειδής αψηλάφητος, φυσιολογική η εξέταση κατά συστήματα. Η υπασβεστιαιμία 
των ασθενών αντιμετωπίσθηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο υπασβεστιαιμίας και 
χορήγησης από του στόματος ασβεστίου και αλφακασιδόλης. Έγινε κλινική και 
εργαστηριακή διερεύνηση η οποία περιλάμβανε ασβέστιο ορού, μαγνήσιο, αλκαλική 
φωσφατάση, αλβουμίνη, κρεατινίνη ορού, ασβέστιο ούρων, ασβέστιο/κρεατινίνη 
ούρων, παραθορμόνη, 25(OΗ)Vit D καθώς και υπερηχογράφημα νεφρών.
Αποτελέσματα: Οι δύο ασθενείς προ της διόρθωσης της υπασβεστιαιμίας είχαν πολύ 
χαμηλό ασβέστιο 5,8 και 5,9 mg/dl αντίστοιχα (φ.τ 8,5 - 10,5 mg/dl), υψηλό φώσφορο 
ή φώσφορο στις ανώτερες φυσιολογικές τιμές 9 και 5,7 mg/dl αντίστοιχα (φ.τ 3,5 -5,5 
mg/dl), φυσιολογικό μαγνήσιο, αλκαλική φωσφατάση στις ανώτερες φυσιολογικές 
τιμές, φυσιολογική κρεατινίνη ορού, χαμηλό ασβέστιο/κρεατινίνη ούρων καθώς και 
πολύ υψηλές τιμές παραθορμόνης 282 και 641 pg/ml αντίστοιχα (φ.τ 15 -65 pg/ml)  οι 
οποίες παρέμειναν πολύ υψηλές και μετά από την διόρθωση με χοληκαλσιφερόλη της 
εργαστηριακής ανεπάρκειας της βιταμίνης D και δεν θα μπορούσαν να αποδωθούν 
σε δευτερογενή υπερέκκριση παραθορμόνης από ανεπάρκεια της βιταμίνης D. 
Το υπερηχογράφημα νεφρών ήταν φυσιολογικό και στους δύο ασθενείς. Όλα τα 
παραπάνω συνηγορούν προς την διάγνωση του ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμού 
όπου υπάρχει αντίσταση στη δράση της παραθορμόνης στα όργανα στόχους και 
δευτερογενή υπερέκκριση  από τους παραθυρεοειδείς αδένες. Με βάση την κλινική 
εξέταση και την απουσία κληρονομικής δυστροφίας του Albright (ΑΗΟ) η πιθανότερη 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ TSH, FT4, SGOT, SGPT KAI ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΔΜΣ) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Σ. Λέκα-Εμίρη1, Α. Κονιδάρη2, Φ. Τζιφή2, Α. Ευαγγελοπούλου1, Μ. Καφετζή3,  Ε. Βλαχο-
παπαδοπούλου1, Σ. Μιχαλάκος1

1. Τμήμα Ενδοκρινολογικό - Αύξησης και Ανάπτυξης, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων 
Αθηνών “Π. & Α. Κυριακού”
2. Β’ Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών “Π. & Α. Κυριακού”
3. Ορμονολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών “Π. & Α. Κυριακού” 

Σκοπός: Αποτύπωση των επιπέδων TSH, FT4, SGOT, SGPT και του δείκτη 
ινσουλινοαντίστασης HOMA-IR σε πληθυσμό παιδιών με φυσιολογικό βάρος ή 
παχυσαρκία.
Μέθοδοι: 547 παιδιά (286 κορίτσια) διαχωρίστηκαν αναδρομικά με βάση το 
ΔΜΣ (>=0SD) σε τέσσερις ομάδες κατά την παραπομπή τους για έλεγχο στο 
ενδοκρινολογικό ιατρείο (Ομάδα 1: 0SD≤ΔΜΣ<2SD, Ομάδα 2: 2SD≤ΔΜΣ<2,25SD, 
Ομάδα 3: 2,25SD≤ΔΜΣ<2,5SD, Ομάδα 4: ΔΜΣ≥2,5SD). Έγινε καταγραφή ηλικίας, φύλου, 
TSH, FT4, SGOT, SGPT και HOMA-IR [(σάκχαρο νηστείας-mmol/ltxινσουλίνη νηστείας 
mU/l)/22,5] τα οποία είχαν προσδιοριστεί μετά από ολονύκτια νηστεία. Από την 
ανάλυση είχαν αποκλεισθεί παιδιά με υποθυρεοειδισμό. H στατιστική ανάλυση έγινε 
με το πρόγραμμα SPSS, η σύγκριση μεταξύ των τεσσάρων ομάδων έγινε με τη μέθοδο 
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διάγνωση είναι ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός τύπου 1Β(PHP 1B). Αναμένεται 
γονιδιακός έλεγχος για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.
Συμπεράσματα: Περιγράφονται δύο σπάνιες περιπτώσεις ασθενών με υπασβε-
στιαιμία. Η κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση θέτει ως πιθανή διάγνωση τον 
ψευδοϋπαπαραθυρεοειδισμό τύπου 1Β όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί με γονιδιακό 
έλεγχο κατά τον οποίο στην βιβλιογραφία υπάρχει ελαττωματική μεθυλίωση ή 
μετάλλαξη στα ρυθμιστικά στοιχεία του γονιδίου GNAS.
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One-Way Analysis of variance (ANOVA) (p<0,05), ενώ για τη διερεύνηση συσχετίσεων 
μεταξύ των παραμέτρων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Pearson Correlation, p<0.05.
Αποτελέσματα: Στο σύνολο των παιδιών (547), οι μέσες τιμές ήταν: ηλικία: 9,5 έτη 
(SD:7,1), ΔΜΣ: 2,28 (SD: 0,59), TSH:3,6(SD: 3,2), FT4: 1,3 (SD: 0,2), SGOT: 24,1 (SD: 7), 
SGPT: 23,9 (SD: 13,1), HOMA-IR: 3,9 (SD:3,6).  Τα βασικά κλινικά χαρακτηριστικά των 
ομάδων φαίνονται στον πίνακα 1. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα 
επίπεδα HOMA-IR, TSH, και FT4, αλλά μόνο στα επίπεδα τρανσαμινασών μεταξύ  των 
ομάδων 1 και 4. Tα επίπεδα της SGPT και όχι της SGOT βρέθηκαν να συσχετίζονται 
θετικά με τα επίπεδα του ΔΜΣ (r:0,15, p<0.001) και του (HOMA-IR (r:0,26, p<0.001) και 
αρνητικά με τα επίπεδα FT4 (r:-0,11, p:0,01).

Ομάδα 1
(n=157)

Ομάδα 2
(n=130)

Ομάδα 3
(n=124)

Ομάδα 4
(n=136)

p*

Ηλικία (έτη) 10,9 (2,4)* 9,7 (2,2)* 9,5 (2,8)* 7,6 (3,6)* *

Φύλο (Α/Θ) 67/90 63/ 67 60 / 64 71/65 NS

Tanner 1/>2 43%/57%* 65%/35% 64%/36% 76%/24%* *

ΔΜΣ- z-score 1,7 (0,27)* 2,1 (0,06)* 2,4 (0,08)* 2,9 (0,65)* 0,000

HOMA-IR 3,1 (1,7) 3,6(3) 3,9 (2,7) 4,6 (5,1) 0,11

TSH
(mIU/l) 3,4 (2,5) 3,5 (2) 3,3(1,6) 4,1(5,2) 0,14

FT4
(ng/dl) 1,2 (0,2) 1,3 (0,2) 1,3(0,2) 1,3(0,2) 0,29

SGOT
(IU/L) 23,3 (7,3)* 23,6(6,3) 23,9(6,4) 25,7(7,9)* 0,028*

SGPT
(IU/L) 22,3 (11,6)* 23,4 (16) 23,6(11,1) 26,5 (13,9)* 0,048*

Πίνακας 1: Κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά, Μέσοι όροι (SD)
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΕΥ-
ΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μ. Δεληζώνα, Ε. Μπάρμπα, Γ.Ν. Κουκούλης, Α. Μπαργιώτα
Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Λάρισας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σκοποί: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν 
την κατανάλωση δεκατιανού γεύματος των εφήβων στο χώρο του σχολείου. Η 
κατανάλωση δεκατιανού γεύματος επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων 
και το σωματικό τους βάρος, αφού εκτίθενται στις επιλογές του σχολικού κυλικείου. 
Μέθοδοι: Συμπληρώθηκαν 1038 ερωτηματολόγια διατροφικών συνηθειών, συχνό-
τητας κατανάλωσης τροφίμων (FFQ ), από εφήβους ηλικίας 12-18 ετών και υπολο-
γίστηκε ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) και η συμμόρφωση ως προς τις αρχές της 
Μεσογειακής Διατροφής (KIDMED SCORE).
Αποτελέσματα: Η μέση τιμή του ΒΜΙ ήταν 21,24±3,55 (αγόρια 21,43±3,49 και κορίτσια 
21,07±3,60). Το 13% των κοριτσιών και το 28% των αγοριών έχουν ΒΜΙ>25 και μόλις 
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Συμπεράσματα: Kατά την παραπομπή στα ΕΙ του ενδοκρινολογικού τμήματος τα 
παιδιά μικρότερης ηλικίας εμφανίζουν στατιστικά σημαντικά ψηλότερο ΔΜΣ-z-score 
σε σχέση με τα μεγαλύτερα παιδιά. Ο ΔΜΣ συσχετίζεται με στατιστικά σημαντικά 
ψηλότερα επίπεδα SGPT τα οποία φαίνεται να συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά 
όχι μόνο με τη σοβαρότητα της παχυσαρκίας και της ινσουλινοαντίστασης αλλά και με 
χαμηλότερες τιμές FT4. Η συσχέτιση των αυξημένων επιπέδων SGPT με τα χαμηλότερα 
επίπεδα FT4 χρήζει ενδελεχέστερης διερεύνησης, καθώς θεραπεία υποκατάστασης 
με θυροξίνη θα μπορούσε να πιθανά να προφυλάξει από ηπατική νόσο. 

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
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το 7% των κοριτσιών και το 13% των αγοριών έχουν υψηλή συμμόρφωση ως προς τις 
αρχές της Μεσογειακής Διατροφής (KIDMED SCORE). Η μέση τιμή του KIDMED SCORE 
ήταν 4,22±2,38 (αγόρια 4,68±3,49 και κορίτσια 4,06±2,18).
Το 81,3% των εφήβων του δείγματος καταναλώνουν δεκατιανό γεύμα στο σχολείο. 
Από αυτούς, το 61% καταναλώνει δεκατιανό που έχει ετοιμαστεί στο σπίτι και το 39% 
καταναλώνει δεκατιανό έτοιμο προς αγορά. Η μέση τιμή του ΒΜΙ για τους εφήβους 
που καταναλώνουν δεκατιανό που ετοιμάζεται από το σπίτι ήταν 21,21±3,53 και για 
αυτούς που καταναλώνουν δεκατιανό από το κυλικείο ήταν 21,27±3,59. Η μέση τιμή 
του KIDMED SCORE για τους εφήβους που καταναλώνουν δεκατιανό που ετοιμάζεται 
από το σπίτι ήταν 4,36±2,28 και για αυτούς που επιλέγουν τρόφιμα από το κυλικείο 
του σχολείου ήταν 3,97±2,54.
Παρατηρήθηκε ότι η συχνότητα κατανάλωσης δεκατιανού που έχει ετοιμαστεί στο 
σπίτι είναι μεγαλύτερη σε αστικές περιοχές (p=0.000), στα κορίτσια (p=0.02) και σε 
εφήβους με κανονικό ΒΜΙ (p=0.012). Οι έφηβοι αυτοί καταναλώνουν πρωινό στο σπίτι 
(p=0.000), βγαίνουν για φαγητό εκτός σπιτιού μερικές φορές το μήνα ή πιο σπάνια 
(p=0.000) και οι γονείς τους ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό τη διατροφή τους (p=0.013). 
Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά, τη σχολική 
βαθμίδα (γυμνάσιο / λύκειο - p=0.142) και την κατηγορία KIDMED SCORE (βαθμός 
υιοθέτησης αρχών μεσογειακής διατροφής - p=0.164).
Όσον αφορά τη συμβολή του σχολείου και των εκπαιδευτικών, οι γνώσεις για τη 
Μεσογειακή Διατροφή (p=0.000) και η μέτριου έως μεγάλου βαθμού πληροφόρηση 
από το σχολείο (p=0.002) και από τους εκπαιδευτικούς (p=0.026) για θέματα υγιεινής 
διατροφής οδηγούν σε μεγαλύτερη συχνότητα κατανάλωσης δεκατιανού που 
ετοιμάζεται από το σπίτι. 
Συμπεράσματα: Η συχνότητα κατανάλωσης δεκατιανού γεύματος στο σχολείο που 
ετοιμάζεται από το σπίτι συνδέεται με ένα καλύτερο ΒΜΙ, καλύτερη συμμόρφωση 
προς τις αρχές της Μεσογειακής Διατροφής (KIDMED SCORE) και είναι αυξημένη στα 
κορίτσια και στους εφήβους που ζουν σε αστικές περιοχές. Επίσης οι γνώσεις για τη 
Μεσογειακή Διατροφή και η πληροφόρηση από το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς 
για την υγιεινή διατροφή αυξάνει τη συχνότητα κατανάλωσης του δεκατιανού 
γεύματος που ετοιμάζεται από το σπίτι.
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Η ΑΝΑΙΜΙΑ ΩΣ ΝΕΟΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ 
ΚΟΙΛΙΑΣ (LVH) ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΔ ΤΥΠΟΥ ΙΙ 

Δ. Κουμουτσέα1,3, Β. Γέρμαν1,2, Δ. Κωστακιώτης1,3, Σ. Παπαοικονόμου2, Δ. Ασλάνογλου4, 
Κ. Ξενάκης5, Ι. Μέγας6, Α. Χατζηιωαννίδης7

1. Παθολογικός Τομέας Ιasis Medical Center Group
2. Διαβητολογικό και Υπερτασικό Ιατρείο 401 ΓΣΝΑ
3. Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λίνκεπινγκ (Linkӧping 
Ӧstergӧtland) Σουηδία
4. Kέντρο Υγείας Βάρης
5. Tμήμα Υπερήχων Καρδιάς Εurocardio και 417 ΝΙΜΤΣ
6. Ενδοκρινολογικό Ιατρείο 401 ΓΣΝΑ
7. Ενδοκρινολογικό Ιατρείο 417 ΝΙΜΤΣ

Σκοπός: Γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία ότι ο επιπολασμός της υπερτροφίας της 
αριστερής κοιλίας (LVH) αναδεικνύεται ιδιαίτερα υψηλός στους ασθενείς με χρόνια 
νεφρική νόσο (ΧΝΝ-CKD) και ειδικότερα στους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 
ΙΙ. Στη βιβλιογραφία είναι ορθώς υπερτονισμένος ο ρόλος της μικροαλβουμινουρίας 
στους διαβητικούς και μη ασθενείς με LVH. Σκοπός μας ήταν να αναδείξουμε λιγότερο 
γνωστούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ LVH και διαβητικής 
νεφροπάθειας.
Μέθοδος: Μελετήθηκαν 57 ασθενείς με ΣΔ τ. ΙΙ, 33 γυναίκες και 24 άνδρες με μέση 
ηλικία 56,4±18,2 έτη. 17 ασθενείς είχαν φυσιολογική νεφρική λειτουργία και μέσες 
τιμές αιμοσφαιρίνης (Hb): 13,8±2,2 gr/dl, 40 ασθενείς είχαν ΧΝΝ ή και ΧΝΑ (CKD-CRF) 
με μειωμένες μέσες τιμές GFR: 43,3±27,9 ml/min/1,73m2 και μέσες τιμές Hb: 11,4±2,3 
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gr/dl (p< 0,05). O ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR) υπολογίσθηκε με τον γνωστό 
τύπο (φόρμουλα) του CKD-EPI. Η αναιμία ορίσθηκε με βάση τις τιμές της Hb< 13 gr/dl 
στους άνδρες και Hb< 12 gr/dl στις γυναίκες, σύμφωνα με τον ορισμό του ΠΟΥ (WHO). 
53 ασθενείς είχαν ορθώς διαγνωσμένη αρτηριακή υπέρταση, αρρύθμιστη υπό αγωγή. 
Δεν συμπεριελήφθησαν ασθενείς με ΧΝΑ υπό χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση. Η LVH 
καθορίσθηκε υπερηχοκαρδιογραφικά με βάση τις τιμές του LVMI (Left Ventricular 
Mass Index), με LVMI> 134 gr/m2 στους άνδρες και LVMI> 110 gr/m2 στις γυναίκες.
Αποτελέσματα: LVH ανευρέθηκε σε 44 διαβητικούς ασθενείς (77,2%). Στους 
διαβητικούς με GFR< 30 ml/min/1,73m2 o επιπολασμός της LVH βρέθηκε στο 100%. 
Συγκεντρική Υπερτροφία της LV βρέθηκε στο 52,6% των διαβητικών. Έκκεντρη 
Υπερτροφία της LV  βρέθηκε στο 24,5% των διαβητικών. 15,8% των διαβητικών 
είχαν συγκεντρική αναδιαμόρφωση (concentric remodeling) της LV, ενώ 7,1 % των 
διαβητικών είχαν φυσιολογική γεωμετρία της LV. O LVMI συσχετίσθηκε σημαντικά 
με την μεγάλη ηλικία (r= +0,43, p< 0,01), με την Ηb (r= -0,45, p< 0,05) και τον GFR 
(r= -0,31, p< 0,05). Kατόπιν πολυπαραγοντικής λογιστικής παλινδρόμησης (multiple 
logistic regression analysis) ανεξάρτητοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη 
και εξέλιξη της LVH στους διαβητικούς ασθενείς βρέθηκαν να είναι τα επίπεδα τιμών 
της Ηb και της Συστολικής Αρτηριακής Πίεσης (ΣΑΠ) (p< 0,0003).
Συμπεράσματα: Από τη πρόδρομη αυτή μελέτη συνάγεται ότι ο επιπολασμός της LVH 
αναδεικνύεται υψηλότερος στους διαβητικούς τ. ΙΙ ασθενείς με έκπτωση της νεφρικής 
λειτουργίας, ενώ ο βαθμός της Aναιμίας (τα επίπεδα της Hb) και τα επίπεδα της ΣΑΠ 
αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και εξέλιξη της 
LVH στη Διαβητική Νεφροπάθεια. Aπαιτείται ευαισθητοποίηση όλων των γιατρών 
που διαχειρίζονται ολιστικά τους τ. ΙΙ διαβητικούς στην κατανόηση της σημασίας του 
ρόλου της Aναιμίας ως ανεξάρτητου παράγοντα που φαίνεται να επηρεάζει τη σχέση 
μεταξύ υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας (LVH) και διαβητικής νεφροπάθειας.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΣΕ ΕΛΑΙΟΚΑΝΘΑΛΗ ΣΤΗ 
ΜΕΤΑΓΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Μ.Ε. Κατσά1, Κ. Κετσελίδη1, Μ. Καλλιόστρα1, Α.Π. Ρόχας Χιλ2, Α. Ιωαννίδης2, Ε. 
Μέλλιου3, Π. Μαγιάτη3, Τ. Νομικός1 
1. Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
2. Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
3. Τμήμα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακευτική Σχολή, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοποί: Να διερευνηθεί η ικανότητα ελαιολάδου πλούσιου σε ελαιοκανθάλη να 
βελτιώνει την μεταγευματική απόκριση γλυκόζης, ινσουλίνης, C-πεπτίδιου και την ex 
vivo δραστικότητα αιμοπεταλίων διαβητικών ασθενών μετά από κατανάλωση ενός 
υδατανθρακικού γεύματος, υπό τη μορφή λευκού ψωμιού. 
Μέθοδοι: Έξι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ κατανάλωσαν με τυχαία σειρά 
5 γεύματα τα οποία περιείχαν 120g λευκό ψωμί (54g υδατανθράκων) και: α) 40ml 
βούτυρο (BU) ή β) 40ml ραφινέ ελαιόλαδο (OC 0mg) ή γ) 40 ελαιόλαδο με 250 mg/
Kg ελαιοκανθάλη (OC 250mg) ή δ) 40ml ελαιόλαδο με 500 mg/Kg ελαιοκανθάλη (OC 
500mg) ή ε) 40ml βούτυρο και 400mg ιβουπροφαίνη (BU-IBU). Πριν την κατανάλωση 
του εκάστοτε γεύματος αλλά και 90min και 240min μετά το γεύμα προσδιορίστηκε 
η επαγόμενη από TRAP και ADP ex vivo συσσώρευση αιμοπεταλίων (με μέθοδο της 
συσσωρευατομετρίας οπτικής διαπερατότητας). Μετρήθηκαν παράλληλα η γλυκόζη, 
ινσουλίνη και το C-πεπτίδιο με αυτόματο βιοχημικό αναλυτή, πριν το γεύμα και 
30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min μετά. (Clin.Trials.gov:9549/16-05-2019). 
Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία Ελαιώνες ΛΙΒΑΣ μέσω του World Olive 
Center for Health.
Αποτελέσματα: Συμμετείχαν 3 άντρες και 3 γυναίκες με μέση ηλικία τα 55,8±3,3 
έτη και Δείκτη Μάζας Σώματος 36,4±7,0 Kg/m2. Αναφορικά με το ADP βρέθηκαν τα 
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ AΥΤΟΑΝΟΣΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥ-
ΜΟΣΥΝΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Α. Ξιάρχου1, Δ. Παππά2, Χ. Μπάγιας1, Χ. Ζησίδης1, Α. Μπαργιώτα2, Σ. Τίγκας1 
1. Ενδοκρινολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
2. Ενδοκρινολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
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κάτωθι: i) Η χορήγηση του OC 0mg δεν επηρέασε τη δραστικότητα των αιμοπεταλίων. 
ii) H χορήγηση BU-IBU μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τη δραστικότητα των 
αιμοπεταλίων κυρίως μετά απο 240min (μείωση της τάξης του 100%). iii) Για την 
ίδια χρονική στιγμή, το OC 250mg οδήγησε σε μείωση της δραστικότητας των 
αιμοπεταλίων, της τάξης του 120% ενώ το OC 500mg οδήγησε σε μείωση της 
τάξης 130%, δράση συγκρίσιμη με BU-IBU. iv) Ουσιαστικά φαίνεται να υπάρχει 
δοσοεξαρτώμενη δράση για το ελαιόλαδο που είναι ανάλογη με την περιεκτικότητα 
του σε ελαιοκανθάλη. v) Το BU φάνηκε να δρα καλύτερα από το OC 0mg, αφού 
μείωσε κατά 60% τη δραστικότητα των αιμοπεταλίων, τόσο 90min όσο και 240min 
μετά το γεύμα. Αναφορικά με το TRAP, βρέθηκε ότι μόνο η OC 500mg μπορεί να 
μειώσει τη δραστικότητα των αιμοπεταλίων, κατά 65%,  240min μετά το γεύμα. Δεν 
υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις μεταβολες των μεταγευματικών επιπέδων 
γλυκοζής, ινσουλίνης και C πεπτιδίου μεταξύ των γευμάτων.
Συμπεράσματα: To ελαιόλαδο πλούσιο σε ελαιοκανθάλη οδηγεί σε μείωση της 
συσσώρευσης των αιμοπεταλίων, η οποία επάγεται από ADP και TRAP. Η δράση 
αυτή είναι συγκρίσιμη σε σχέση με αυτή της ιβουπροφαίνης, ενώ η σχετική βελτίωση 
εξαρτάται τόσο από τον ενεργοποιητικό παράγοντα όσο και από το χρόνο μετά το 
γεύμα και την ποσότητα ελαιοκανθάλης. Οι μεταγευματικές ανυψώσεις της γλυκόζης 
δεν τροποποποιήθηκαν σημαντικά με βάση το εκάστοτε γεύμα.
Ευχαριστίες: Την Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης και το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή” του Τμήματος 
Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. 
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Εισαγωγή: Ο σακχαρώδη διαβήτη κύησης (ΣΔΚ), αναφέρεται στην παρουσία 
παθολογικής ανοχής στη γλυκόζη, που αναγνωρίζεται για πρώτη φορά στη διάρκεια 
της κύησης. Πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες ορίζουν το ΣΔΚ ως διαβήτη που 
διαγιγνώσκεται στο δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και ο οποίος δεν 
υπήρχε πριν από την κύηση. Πέραν του ΣΔΚ, κάθε κατάσταση που συνοδεύεται από 
δυσλειτουργία του β-κυττάρου μπορεί να οδηγήσει σε εκδήλωση υπεργλυκαιμίας 
στην κύηση (προϋπάρχων τύπου 2 ή τύπου 1 διαβήτης, μονογονιδιακός διαβήτης 
τύπου MODY). Περιγράφονται 2 περιπτώσεις ασθενών με αυτοάνοσο διαβήτη που 
διαγνώστηκε στη διάρκεια της κύησης.
Περιγραφή περιστατικών: 1ο περιστατικό: Γυναίκα 35 ετών προσήλθε για έλεγχο 
την 8η εβδομάδα κύησης. Ανάφερε ιστορικό ΣΔΚ στην πρώτη εγκυμοσύνη που 
αντιμετωπίστηκε με δίαιτα και δεν ελέγχθηκε μετά την κύηση. Ιστορικό 2 αποβολών, 
δεν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Κλινική εξέταση χωρίς παθολογικά ευρήματα, 
δείκτης μάζας σώματος πριν την εγκυμοσύνη 21,8 kg/m2. Εργαστηριακός έλεγχος: 
γλυκόζη 139mg/dl, HbA1c: 7%, anti-GAD Ab: 62,7 U/ml (ΦΤ<1), anti-IA2 Ab: 10,7 U/
ml(ΦΤ: <1), C-peptide: 0,6 ng/ml (ΦΤ 0,5-3,3), ινσουλίνη 1,2μIU/ml (ΦΤ: 1,9-23 μIU/
ml), χωρίς κετόνες ούρων. Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης 75gr: γλυκόζη πλάσματος 0΄: 
116mg/dl, 120’: 292mg/dl. Έγινε έναρξη ινσουλινοθεραπείας με ινσουλίνη detemir και 
γευματική  ινσουλίνη. Γέννησε με καισαρική τομή στις 37 εβδομάδες. Το νεογνό είχε 
βάρος 3800gr. Μετά τον τοκετό διαπιστώθηκε σημαντική υπεργλυκαιμία (γλυκόζη 
ορού 315mg/dl, HbA1c 9,4%) και ανάγκη συνέχισης της ινσουλινοθεραπείας.
2ο περιστατικό: Γυναίκα 25 ετών προσήλθε την 26η εβδομάδα της 3ης κύησης με 
γλυκόζη νηστείας 178mg/dl. Είχε ιστορικό ΣΔΚ στις 2 προηγούμενες κυήσεις, έλαβε 
γευματική ινσουλίνη στο τέλος της 2ης κύησης. Δεν ελέγχθηκε για διαβήτη μετά την 
τελευταία κύηση και δεν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Η μητέρα της έπασχε από 
διαβήτη Τ1, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αμφιβληστροειδοπάθεια, πολυνευροπάθεια, 
μυοκαρδιοπάθεια. Κλινική εξέταση χωρίς παθολογικά ευρήματα, δείκτης μάζας 
σώματος πριν την εγκυμοσύνη 20 kg/m2. Εργαστηριακός έλεγχος: γλυκόζη ορού: 
156mg/dl, C-peptide: 0,91ng/ml (ΦΤ 0,5-3,3), HbA1c: 7,6%, χωρίς κετονουρία. Τα an-
ti-GAD Ab ήταν θετικά: 6,2 U/ml (ΦΤ<1) ενώ τα anti-ινσουλινικά και τα αντινησιδιακά 
αρνητικά. Δόθηκαν υγιεινοδιαιτητικές οδηγίες, έγινε έναρξη βασικής ινσουλίνης ενώ 
γρήγορα χρειάστηκε και γευματική ινσουλίνη. Γέννησε με καισαρική τομή στις 34 
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εβδομάδες λόγω μαιευτικών επιπλοκών. Χρειάστηκε ινσουλίνη και μετά τον τοκετό.
Συζήτηση – Συμπέρασμα: Παρουσία παγκρεατικών αυτοαντισωμάτων (κυρίως an-
ti-GAD) έχει αναφερθεί σε 0-10% των περιπτώσεων ΣΔΚ και σχετίζεται με αυξημένη 
πιθανότητα εκδήλωσης μόνιμου αυτοάνοσου διαβήτη Τ1 μετά τον τοκετό. Μελέτες 
έδειξαν ότι το 83% των γυναικών με ΣΔΚ και τουλάχιστον ένα θετικό αυτοαντίσωμα 
ανέπτυξαν αυτοάνοσο διαβήτη Τ1 μετά από 4 έτη παρακολούθησης. Η αντιμετώπιση  
της υπεργλυκαιμίας και η έκβαση της εγκυμοσύνης σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 
διαφέρουν. Οι γυναίκες πρέπει να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο με δοκιμασία 
ανοχής στη γλυκόζη 75gr, 4-12 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Έλεγχος  παγκρεατικών 
αυτό-αντισωμάτων σε  έγκυες με ΣΔΚ προτείνεται αν συνυπάρχουν δύο ή περισσότεροι 
από τους παρακάτω παράγοντες: νεαρή ηλικία, χαμηλός δείκτης μάζας σώματος προ 
εγκυμοσύνης, ανάγκη πρώιμης έναρξης ινσουλινοθεραπείας, παρουσία κετονών.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ, ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚ-
ΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Ε. Μπάρμπα1, Ι. Κατσάρας1, Μ. Λιναράς1, Π. Τσακός1, Ν. Ζήκος1, Σ. Τίγκας2, Α. 
Μπαργιώτα1

1. Πανεπιστημιακή Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
2. Πανεπιστημιακή Κλινική Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ιωαννίνων 

Σκοπός: Καταγραφή των διαφορών των διατροφικών συνηθειών και το επίπεδο της 
φυσικής δραστηριότητας (ΦΔ) ανάλογα τον δείκτη μάζα σώματος (ΔΜΣ) των ασθενών 
με Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2).
Μέθοδοι: Προσωπικές συνεντεύξεις διενεργήθηκαν σε ένα τυχαίο δείγμα ενηλίκων 
ασθενών με ΣΔ2 (ν=326) που παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών 
μας. Σε όλους τους συμμετέχοντες προσδιορίστηκαν τα σωματομετρικά στοιχεία και 
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η πιο πρόσφατη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c). Οι διατροφικές συνήθειες 
εκτιμήθηκαν με την χρήση ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς με κλειστού τύπου 
ερωτήσεις. Καταγράφηκε η ΦΔ με το ερωτηματολόγιο IPAQ . Τέλος, οι ασθενείς 
χωρίστηκαν σε δυο ομάδες με βάση τον ΔΜΣ. Η ομάδαΑ περιελάμβανε ασθενείς με 
ΔΜΣ<25kg/m² ενώ η ομάδαΒ περιελάμβανε ασθενείς ΔΜΣ>25kg/m².
Αποτελέσματα: Συνολικά μελετήθηκαν 326 ασθενείς [άνδρες/γυναίκες (Α/Γ): 
154/172], με μέση ηλικία 61,8±5,5 έτη και μέση τιμή HbA1c 7,75±1,33%. Η πλειονότητα 
των ασθενών βρισκόταν σε θεραπεία με αντιδιαβητικά δισκία (81,2%), ενώ ινσουλίνη 
ελάμβανε το 18,8%. Η ομάδα Α αποτελείται από 94 άτομα (Α/Γ: 49/45) με διάρκεια 
διαβήτη 5,5+1,6 έτη, ενώ η ομάδα Β αποτελείται από 232 άτομα (Α/Γ: 105/127) με 
διάρκεια διαβήτη 12,1+4,9 έτη. Μεταξύ των 2 ομάδων παρατηρήθηκε στατιστικώς 
σημαντική διαφορά μεταξύ του ΔΜΣ (Α: 22,31+1,2kg/m² έναντι Β: 31,02+2,42kg/m², 
p=0,023), της HbA1c (A: 7,23+0,72%, B: 8,26+1,01%, p=0,009), της περιμέτρου μέσης 
(ΠΜ) (Α: 94,6+4,7εκ., Β: 121+5,2εκ., p=0,003) και της ηλικίας των ασθενών της κάθε 
ομάδας (Α: 53,4+4,5έτη έναντι Β: 70,2+6,2έτη). Όσον αφορά τις διατροφικές τους 
συνήθειες: στην ομάδαΑ το 69% των ασθενών έχει μόνο του την ευθύνη του φαγητού 
που θα καταναλώσει καθημερινά, έναντι του 72% στην ομάδαΒ, και 80% των ασθενών 
καταναλώνει πρωινό κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα, έναντι του 84% στην ομάδαΒ. 
Εκτός σπιτιού τρώει τακτικά (>1 φορές την εβδομάδα) το 14,5% της ομάδαςΑ έναντι 
του 13,2% της ομάδαςΒ, ενώ σχεδόν ποτέ το 61,4% της ομάδαςΑ έναντι του 63,7& 
της ομάδαςΒ. Το 14,2% της ομάδαςΑ παραγγέλνει φαγητό απέξω το πολύ 1-2 φορές 
την εβδομάδα έναντι το 15,5% της ομάδαςΒ. Όσον αφορά την ΦΔ, στην ομάδαΑ, το 
περπάτημα και η μέτρια σωματική δραστηριότητα διαρκούσαν κατά μέσο όρο 240 
λεπτά την εβδομάδα, σε αντίθεση με την ομάδαΒ που δεν ξεπερνούσαν τα 100 λεπτά 
την εβδομάδα.
Συμπερασματικά: Στην παρούσα μελέτη, οι ασθενείς με φυσιολογικό ΔΜΣ είναι 
μικρότερης ηλικίας. Αν και οι διατροφικές τους συνήθειες δεν διαφέρουν σημαντικά 
σε σχέση με τους ασθενείς με αυξημένο ΔΜΣ, φαίνεται ότι είναι πιο δραστήριοι στην 
καθημερινότητά τους που πιθανώς συμβάλει στον χαμηλότερο ΔΜΣ και στο  καλύτερο 
γλυκαιμικό έλεγχο που έχουν.
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ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Δ. Παππά, Ε. Μπάρμπα, Μ. Λιναράς, Π. Τσακός, Ν. Ζήκος, Α. Μπαργιώτα
Πανεπιστημιακή Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Εισαγωγή: Ο παγκρεατικός διαβήτης είναι μία ειδική κατηγορία διαβήτη που οφείλεται 
σε παθολογικές καταστάσεις της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος, χαρακτηρίζεται 
από ανεπάρκεια τόσο της ινσουλίνης όσο και της γλυκαγόνης και είναι ιδιαίτερα 
απαιτητικός στη διαχείριση και αντιμετώπιση. Εδώ παρουσιάζουμε την περίπτωση 
μιας ασθενούς με παγκρεατικό διαβήτη, σε έδαφος ολικής παγκρεατεκτομής λόγω 
ενός μη λειτουργικού νευροενδοκρινικού όγκου του παγκρέατος (NET), θεραπευόμενη 
με σύστημα συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης με αισθητήρα συνεχούς καταγραφής 
γλυκόζης.  
Παρουσίαση: Γυναίκα 61 ετών προ διετίας υποβλήθηκε σε ολική παγκρεατεκτομή λόγω 
ΝΕΤ παγκρέατος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να παρουσιάσει παγκρεατικό διαβήτη 
και να τεθεί σε εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας. Παρά τις προσπάθειες 
είχε κακό γλυκαιμικό έλεγχο με πολύ σοβαρά , συχνά και απότομα υπογλυκαιμικά 
επεισόδια, επηρεάζοντας κατά πολύ την ποιότητα ζωής της. Είχε γλυκοζυλιωμένη 
αιμοσφαιρίνη (HbA1c) 8,5%, χρόνο εντός στόχου (Time in Range - TIR) 28%, χρόνο 
πάνω από το στόχο (Time above range - TAR) 56%, χρόνο κάτω από το στόχο (Time 
below range - TBR) 16%, δείκτη διαχείρισης γλυκόζης (Glucose management Indica-
tor - GMI) 8,5%, συντελεστή διακύμανσης γλυκόζης (Glucose Variability - GV) 34,1% 
and μέσο όρο γλυκόζης (Average Glucose - AG) 233 mg/dl. Για καλύτερο έλεγχο του 
διαβήτη της τέθηκε σε σύστημα συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης με αισθητήρα συνεχούς 
καταγραφής γλυκόζης και βελτιώθηκε αρκετά (TIR 60%, TAR 40%, TBR 0%, GMI 7,5%, 
GV 30,6% and AG 173 mg/dl), ενώ οι υπογλυκαιμίες δεν αποτελούσαν πλέον σοβαρό 
πρόβλημα για την ίδια. 
Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση ασθενών με παγκρεατικό διαβήτη αποτελεί πρόκληση 
για τον κλινικό γιατρό. Το σύστημα συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης  με αισθητήρα 
συνεχούς καταγραφής γλυκόζης μπορεί να βελτιώσει το γλυκαιμικό τους έλεγχο σε 
μεγάλο βαθμό, αλλά πιο πολύ την ποιότητα  ζωής τους.
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ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΝΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

Δ. Παππά, Ε. Μπάρμπα, Μ. Λιναράς, Π. Τσακός, Ν. Ζήκος, Α. Μπαργιώτα
Πανεπιστημιακή Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Εισαγωγή: Η ανιριδία είναι μία σπάνια συγγενής διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται 
από πλήρη ή μερική απουσία της ίριδας και δυσπλασία του φακού και του προσθίου 
θαλάμου του οφθαλμού. Συνήθως σχετίζεται με μεταλλάξεις στο γονίδιο PAX6, 
μέλος μίας πολυγονιδιακής οικογένειας μεταγραφικών παραγόντων, οι οποίοι είναι 
πολύ σημαντικοί για την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος, των οφθαλμών και 
της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος και φαίνεται πως συνδυάζεται με ήπια 
διαταραχή της ανοχής στην γλυκόζη. Πλήρης απώλεια της έκκρισης ινσουλίνης είναι 
σπάνια και εδώ παρουσιάζουμε μία τέτοια περίπτωση. 
Παρουσίαση: Άρρεν 17 ετών, με συγγενή αμφοτερόπλευρη ανιριδία και ελεύθερο 
λοιπό ατομικό αναμνηστικό, παραπέμφθηκε στο τμήμα μας λόγω συμπτωμάτων 
πολυδιψίας, πολυουρίας, κόπωσης σταδιακά επιδεινούμενα και απώλειας βάρους 
(δέκα κιλά τους τελευταίους πέντε μήνες). Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν 
δείκτης μάζας σώματος 27,73 kg/m2, αρτηριακή πίεση 120/70 mmHg, σφύξεις 82/min  
και ήταν αρκετά αφυδατωμένος. Από τον εργαστηριακό έλεγχο είχε τιμή γλυκόζης 
φλεβικού αίματος 391 mg/dl, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) 9,5%, c-πεπτίδιο 
0,6 ng/ml, και θετικά αντισώματα έναντι γλουταμικής δεκαρβοξυλάσης (Anti-GAD) και 
έναντι νησιδίων του παγκρέατος (Anti-ICA). Με τα ανωτέρω τέθηκε η διάγνωση του 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (ΣΔ1) και ο ασθενής ξεκίνησε εντατικοποιημένο σχήμα 
ινσουλινοθεραπείας. Ο πατέρας του, πενήντα ετών, είχε επίσης συγγενή ανιριδία και 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 υπό αγωγή με αντιδιαβητικά δισκία. Στάλθηκε γενετικός 
έλεγχος για το γονίδιο PAX6, ο οποίος αναμένεται.
Συμπεράσματα: Η ανιριδία είναι μία σπάνια κληρονομική διαταραχή η οποία 
σχετίζεται κυρίως με διαταραχή της ανοχής στη γλυκόζη και ήπιο διαβήτη, όμως η 
πλήρης έλλεψη ινσουλίνης και ο ΣΔ1 μπορούν επίσης να παρατηρηθούν. Ασθενείς με 
ανιριδία χρειάζονται στενή και προσεκτική παρακολούθηση, έτσι ώστε οποιαδήποτε 
διαταραχή στο μεταβολισμό της γλυκόζης να αναγνωριστεί εγκαίρως.
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΕΤΡΕΛΕΠΤΙΝΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ ΛΙΠΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΗ ΤΡΙΓΛΥΚΕ-
ΡΙΔΑΙΜΙΑ

Ε. Μπάρμπα, Δ. Παππά, Α. Μπαργιώτα
Πανεπιστημιακή Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Εισαγωγή: Η μετρλεπτίνη, ένα ανασυνδυασμένο ανάλογο της λεπτίνης, είναι το μόνο 
διαθέσιμο φάρμακο για τη θεραπεία της γενικευμένης ή μερικής λιποδυστροφίας. Η 
οικογενής μερική λιποδυστροφία (Familial partial lipodystrophy-FPL) είναι μια σπάνια 
γενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από επιλεκτική απώλεια λιπώδους ιστού, 
έκτοπη εναπόθεση λίπους, μειωμένα επίπεδα λεπτίνης και ποικίλες μεταβολικές 
διαταραχές, οι οποίες σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να είναι αρκετά σοβαρές 
και απειλητικές για τη ζωή. Παρουσιάζουμε μια τέτοια ασθενή με FPL που λαμβάνει 
θεραπεία με μετρλεπτίνη.
Παρουσίαση: Γυναίκα 53 ετών με διάγνωση FPL (γονιδιακή παραλλαγή LMNA) 
πριν από 8 χρόνια, είχε τα τυπικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου, 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2) (HbA1c=8,7%) και εκσεσημασμένη τριγλυκεριδαιμία 
(τριγλυκερίδια=1113,6 mg/dl) παρά τη μέγιστη θεραπεία και την καλή συμμόρφωσή 
της σε αυτή. Είχε επίσης εκτεταμένο σπλαχνικό λίπος, λιπώδη διήθηση του ήπατος 
με αξιοσημείωτη αύξηση στο μέγεθος του ήπατος, έκτοπη εναπόθεση λίπους με 
αυξημένο λίπος στο μεσοθωράκιο και σημαντική αύξηση στο περικαρδιακό λίπος, 
ίνωση του καρδιακού διαφράγματος και μυοκαρδιοπάθεια. Η ασθενής ξεκίνησε 
θεραπεία με μετρλεπτίνη 5,8 mg την ημέρα υποδορίως. Τρεις μήνες μετά την έναρξη, 
έδειξε βελτίωση στο σωματικό βάρος και στις μεταβολικές παραμέτρους (HbA1c=6,1% 
και τριγλυκερίδια=349 mg/dl). Ένα έτος σε θεραπεία με μετρλεπτίνη, παρατηρήθηκε 
βελτίωση της λιπώδους διήθησης του ήπατος και σημαντική μείωση του μεγέθους 
του (από 25 cm σε 20 cm) καθώς και σημαντική μείωση του λίπους στο μεσοθωράκιο 
και στο περικάρδιο. Η σύσταση του σώματος που μετρήθηκε με τη μέθοδο της 
απορροφησιομετρίας ακτίνων Χ διπλής ενέργειας (DXA), έδειξε ανακατανομή του 
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λιπώδους ιστού με αύξηση στα άνω και κάτω άκρα και μείωση στον κορμό. Στα δύο 
χρόνια, με την ίδια δόση μετρλεπτίνης, ήταν μεταβολικά σταθερή (HbA1c=5,7% και 
τριγλυκερίδια=320 mg/dl), με περαιτέρω μείωση του μεγέθους του ήπατος, στα 18 
cm.
Συμπεράσματα: Η FPL είναι μια σπάνια ασθένεια με ποικίλο φαινότυπο και ένα ευρύ 
φάσμα μεταβολικών διαταραχών που μερικές φορές μπορεί να είναι αρκετά σοβαρές 
και απειλητικές για τη ζωή. Η χρήση της μετρλεπτίνης σε αυτούς τους ασθενείς 
μπορεί να βελτιώσει σημαντικά αυτές τις μεταβολικές διαταραχές και τις δυνητικά 
θανατηφόρες συνέπειές τους.

CASE REPORTS



ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙO
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
& ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒHΤΗ

DIVANI CARAVEL
ΑΘΗΝΑ

28-30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2022

CASE REPORTS

153153

ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙO
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
& ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒHΤΗ

DIVANI CARAVEL
ΑΘΗΝΑ

28-30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2022

CASE REPORTS



ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙO
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
& ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒHΤΗ

DIVANI CARAVEL
ΑΘΗΝΑ

28-30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2022

CASE REPORTS

154154

ΟΨΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΔΡΕΝΟΛΕΥΚΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ 
ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΑΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΔΙΣΣΩΝΕΙΑ ΚΡΙΣΗ

Α. Γωγάκος1, Α. Αγγελάκη2, Α. Δουγαλής2, Γ. Κουρκούτα1, Μ. Κήτα1, Ζ. Ευσταθιάδου1

1. Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
2. Δ’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Η αδρενολευκοδυστροφία (ALD) είναι σπάνια γενετική ασθένεια με 
X-φυλοσύνδετο πρότυπο κληρονομικότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από διαταραχή 
του μεταβολισμού των υπεροξυσωμάτων, οδηγώντας σε συσσώρευση λιπαρών 
οξέων πολύ μακράς αλύσου (VLCFA) αποτελούμενα από 24 και 26 άτομα άνθρακα, 
ειδικά στον εγκέφαλο και τα επινεφρίδια. Αυτό οδηγεί σε σταδιακή καταστροφή 
της μυελίνης, διαταραχή στη μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων και εκδήλωση 
νευρολογικών διαταραχών και επινεφριδιακή ανεπάρκεια. Εμφανίζεται συνήθως 
στην παιδική ηλικία, αλλά υπάρχουν και τύποι της νόσου που εκδηλώνονται αργότερα 
στην ενήλικη ζωή.
Περιστατικό: Άνδρας ηλικίας 57 ετών με ιστορικό σπαστικής παραπάρεσης, 
προϊούσης από 25ετίας, προσεκομίσθη στο ΤΕΠ του νοσοκομείου λόγω αδυναμίας 
και υπότασης επιδεινούμενων από εβδομάδος. Από 24ώρου παρουσίασε επιδείνωση 
και συμπτώματα ναυτίας, κοιλιακού άλγους, θάμβους όρασης και επίμονου λόξυγκα. 
Κατά την εισαγωγή διαπιστώθηκε εμπύρετο και από τον εργαστηριακό έλεγχο σοβαρή 
υπονατριαιμία [Na 108mmol/lt]. Τέθηκε σε αντιβιοτική αγωγή και προοδευτική 
αποκατάσταση της υπονατριαιμίας. 
Λόγω της κλινικο-εργαστηριακής εικόνας και αναφερόμενων επεισοδίων 
υπογλυκαιμίας από το ιστορικό, έγινε προσδιορισμός επιπέδων βασικής κορτιζόλης 
και ACTH που ήταν ενδεικτικά πρωτοπαθούς φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας 
[κορτιζόλη  2,5μg/dl, ACTH 360pg/ml (φτ 7-64)]. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με 
δοκιμασία διέγερσης με 250μg τετρακοσακτίδης με μέγιστη απόκριση κορτιζόλης 

CR01

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ
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1,43μg/dl. Από τον υπόλοιπο ορμονολογικό έλεγχο βρέθηκαν χαμηλά επίπεδα DHE-
AS και τεστοστρόνης. Ο ασθενής απύρετος και ηλεκτρολυτικά σταθερός εξήλθε με 
οδηγίες και υποκατάσταση υδροκορτιζόνης και φθοριοϋδροκορτιζόνης. 
Συνεκτιμώντας το νευρολογικό ιστορικό και την νεοδιαγνωσθείσα νόσο Addison, 
τέθηκε η υπόνοια πιθανής διάγνωσης αδρενολευκοδυστροφίας. Ο νέος απεικονιστικός 
έλεγχος με MRI εγκεφάλου δεν ανέδειξε τυπικές εστιακές βλάβες ενώ βρέθηκε ατροφία 
του νωτιαίου μυελού στην ΑΜΣΣ, εύρημα τυπικό της αδρενομυελονευροπάθειας, μιας 
από τις πιο συχνές μορφές εκδήλωσης της νόσου σε ενήλικες ασθενείς. Υπεβλήθη σε 
έλεγχο λιπαρών οξέων μακράς αλύσου που επιβεβαίωσε τη διάγνωση.

Λιπαρό οξύ Ασθενής
Φορείς 
X-ALD

X-ALD Φ.Τ.

C22:0 (μmol/l)
median

5–95% range
55 69

41–107
54

32–76

75
41–119

C24:0 (μmol/l)
median

5–95% range
77 74

47–102
72

44–115

56
33–84

C26:0 (μmol/l)
median

5–95% range
3,61 1,71

1,11–2,93
2,85

2,00–4,12

0,79
0,45–1,32

C24:0/C22:0 ratio
median

5–95% range
1,41 1,11

0,84–1,33
1,41

1,06–1,83

0,75
0,57–0,92

C26:0/C22:0 ratio
median

5–95% range
0,066 0,03

0,02–0,04
0,05

0,04–0,10
0,01

<0,01–0,002

Αποτελέσματα ανάλυσης Λιπαρών Οξέων Πολύ Μακράς Αλύσου (πλάσμα)
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ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΤΟΜΗ ΠΑΡΑΓΑΓΓΛΙΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Κ. Πατέας, Δ. Στρατηγάκος, Κ. Λεβεντάκος, Α. Χρυσάνθη, Γ. Καλτσάς, Γ.Ν. Ζωγράφος
Γ’ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Α “Γ. Γεννηματάς”

Σκοπός: H ανάδειξη της ασφάλειας της ταυτόχρονης εκτομής παραγαγγλιωμάτων 
κοιλίας και τραχήλου με την κατάλληλη προεγχειρητική προετοιμασία.
Υλικό: Σε ασθενή γυναίκα ηλικίας 13 ετών ανευρέθησαν προ 8ετίας, στα πλαίσια 
διερεύνησης χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης, δύο μορφώματα παραορτικά (2,9εκ. και 
2,6εκ). Διενεργήθηκε κατευθυνόμενη βιοψία υπό αξονικό τομογράφο που ανέδειξε 
παραγαγγλιώματα χωρίς στοιχεία κακοήθειας (Κi67 2%). Ο γονιδιακός έλεγχος 
ανέδειξε ετεροζυγωτία για μερική έλλειψη του γονιδίου της SDH και σε συνδυασμό 
με το θετικό οικογενειακό ιστορικο ετέθη η διάγνωση του συνδρόμου οικογενούς 
παραγαγγλιωμάτωσης. Έκτοτε η ασθενής παρέμεινε ασυμπτωματική με φυσιολογικό 
ορμονολογικό έλεγχο και ετήσιο έλεγχο τον μορφωμάτων με υπερηχοτομογράφημα. 
Το 2021 λόγω αύξησης του μεγέθους των παραγγαγγλιωμάτων στο υπερηχογράφημα 
διενεργήθηκε MRI κοιλίας με την διάμετρο τους να αυξάνεται και να ανέρχεται πλέον 
σε 4,24εκ. και 4εκ. ενώ το Ga-DOTATOC-PET/CT ανέδειξε επιπλέον μόρφωμα στο 
τραχηλικό επίπεδο ΙV. H νορμετανεφρίνη πλάσματος ήταν στο νέο εργαστηριακό 
έλεγχο αυξημένη.

CR02

Συμπεράσματα: Ο ασθενής παρέμεινε με σπαστική τετραπάρεση χωρίς 
ταυτοποιημένη νευρολογική διάγνωση για πολλά έτη. Η διάγνωση συνυπάρχουσας 
πρωτοπαθούς φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας οδήγησε στη διάγνωση της 
αδρενολευκοδυστροφίας. Η αδρενομυελονευροπάθεια είναι μια λιγότερο σοβαρή 
μορφή αδρενολευκοδυστροφίας, με έναρξη συμπτωμάτων στην εφηβεία ή στην 
ενήλικη ζωή. Η μορφή αυτή της νόσου δεν περιλαμβάνει εγκεφαλικές βλάβες και θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση ανδρών που πάσχουν από 
επινεφριδιακή ανεπάρκεια ή αδιευκρίνιστης αιτιολογίας νευρολογικές διαταραχές 
κινητικότητας.
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΗ ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ACTH-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝ-
ΔΡΟΜΟΥ CUSHING

Ε. Μάνθου1, Μ. Γραμματίκη1, Ε. Ζησιμοπούλου1, Ε. Μελίδου1, Γ. Καραλιόλιος1, Π. 
Ρακιτζή1, Θ. Παπαβραμίδης2, Α. Χέβα3, Κ. Κώτσα1

1. Τμήμα Ενδοκρινολογίας - Μεταβολισμού, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
2. Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
3. Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας & Παθολογικής Ανατομικής ΑΠΘ

Σκοποί: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση κλινικής περίπτωσης 
εκσεσημασμένης υπερκορτιζολαιμίας λόγω έκτοπης παραγωγής ACTH που 
εκδηλώθηκε με σοβαρές καρδιαγγειακές επιπλοκές.
Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Περίπτωσης: Άνδρας ηλικίας 45 ετών, κατά τη διάρκεια 
διερεύνησης τυχαιώματος επινεφριδίου (όπως αυτό ανακαλύφθηκε από CT θώρακος 
στα πλαίσια ελέγχου για θεραπευθείσα πνευμονική φυματίωση) διακομίστηκε στη 

CR03

Αποτελέσματα: Η ασθενής παρέμεινε νορμοτασική και έγινε έναρξη προετοιμασίας με 
εκλεκτικό α1 αδρενεργικό αποκλειστή (δοξαζοσίνη) 20 ημέρες προ του χειρουργείου. 
Υποβλήθηκε σε ταυτόχρονη εκτομή των παραορτικών παραγαγγλιωμάτων καθώς 
και του μορφώματος στον τράχηλο. Διεγχειρητικά εμφάνισε ένα επεισόδιο 
υπερτασικής αιχμής με την συστολική αρτηριακή πίεση να φτανει στο 200mmHg και 
χρησιμοποιήθηκε νιτροπρωσσικό νάτριο. Παρουσίασε ομαλή μετεγχειρητική πορεία 
και έλαβε εξιτήριο την 4η μετεγχειρητική ημέρα. Η ιστολογική εξέταση εξέταση 
ανέδειξε GAPP score 4 και 2 για τα παρααορτικά παραγαγγλιώματα και για αυτό 
του τραχήλου GAPP score 5. Η ασθενής παρουσιάζει 6 μήνες μετά το χειρουργείο 
βιοχημική και απεικονιστική ίαση.
Συμπέρασμα: H ταυτόχρονη εκτομή παραγγαγλιωμάτων με διαφορετικές ανατομικές 
εντοπίσεις είναι ασφαλής με την κατάλληλη φαρμακολογική προετοιμασία και 
όταν υπάρχει έμπειρη ιατρική ομάδα για την αντιμετώπιση τυχόν αιμοδυναμικής 
αστάθειας.
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στεφανιαία μονάδα λόγω ΟΕΜ και καρδιογενούς shock (u/s καρδιάς EF: 20-25%). 
Πρόκειται για ασθενή με γνωστό ατομικό ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης και 
πρόσφατη διάγνωση δυσρύθμιστου ΣΔΤ2 υπό αγωγή με μετφορμίνη, λιραγλουτίδη 
και βασική ινσουλίνη. 
Ο ασθενής εμφάνιζε πανσεληνοειδές προσωπείο, κεντρική κατανομή του λίπους, 
μυϊκή αδυναμία και αδυναμία έγερσης από βαθύ κάθισμα. Στον αρχικό εργαστηριακό 
έλεγχο διαπιστώθηκε υπεργλυκαιμία (Glu:341 mg/dl και HbA1c:12,9%), υποκαλιαιμία 
(Κ:2,7 mEq/l), υπερκορτιζολαιμία με κορτιζόλη ορού:823 nmol/l (ΦΤ:171-536 nmol/l), 
κορτιζόλη ούρων 24ώρου:1529 nmol/l και αυξημένη τιμή ACTH:88,5 pg/ml (ΦΤ:10-60 
pg/ml). Η δοκιμασία overnight καταστολής με 1mg δεξαμεθαζόνης ήταν παθολογική. 
H βασική τιμή της ACTH, η απουσία overnight καταστολής της κορτιζόλης με 8 
mg δεξαμεθαζόνης, η φυσιολογική απεικόνιση της υπόφυσης σε ΜRI αλλά και το 
αποτέλεσμα του εκλεκτικού καθετηριασμού λιθοειδών κόλπων που ακολούθησαν, 
επιβεβαίωσαν τη διάγνωση του συνδρόμου Cushing λόγω έκτοπης παραγωγής 
ACTH. Για την εντόπιση της έκτοπης εστίας παραγωγής ACTH διενεργήθηκε πλήρης 
απεικονιστικός έλεγχος. Η αξονική τομογραφία επινεφριδίων ανέδειξε οζόμορφη 
πάχυνση των σκελών και των 2 επινεφριδίων, με προέχοντα όζο ΑΡ επινεφριδίου 
(21x25mm). Στο PET/CT με F-FDG απεικονίστηκαν υπερμεταβολικές οζόμορφες βλάβες 
επινεφριδίων αμφοτερόπλευρα (SUVmax 7,4 δεξιά και 4,9 αριστερά), εντονότερα 
όμως ΔΕ. Ακολούθησε εκλεκτικός καθετηριασμός επινεφριδιακών φλεβών με 
διέγερση με CRH και ταυτόχρονη λήψη ACTH, κορτιζόλης και αλδοστερόνης που 
έδειξε υπερέκκριση κορτιζόλης και αλδοστερόνης από το ΑΡ επινεφρίδιο. Εν αναμονή 
της χειρουργικής επέμβασης αποφασίστηκε θεραπεία με φλουκοναζόλη 100mg/d 
αρχικά με σταδιακή τιτλοποίηση.
Follow-up: Η ανταπόκριση του ασθενή στη φλουκοναζόλη ήταν άμεση με επάνοδο 
στα φυσιολογικά των επιπέδων κορτιζόλης και άριστη ρύθμιση του ΣΔΤ2. Έξι μήνες 
μετά και ενώ οι τιμές της κορτιζόλης ορού μειώθηκαν σημαντικά επαναλήφθηκε 
ο απεικονιστικός έλεγχος των επινεφριδίων. Η MRI ανέδειξε μείωση του μεγέθους 
των βλαβών στο ΔΕ επινεφρίδιο, ενώ τα ευρήματα στο ΑΡ επινεφριδίου δεν είχαν 
μεταβληθεί. Ο επανέλεγχος με PET/CT έδειξε πλήρη ΔΕ και μερική ΑΡ μεταβολική 
ύφεση των υπερμεταβολικών οζόμορφων βλαβών. Ωστόσο, παρέμενε αυξημένη 
η τιμή κορτιζόλης ούρων 24ωρου (1837 nmol/l). Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ΑΡ 
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ΥΠΟ-ΟΥΔΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ – ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΠΟ-
ΧΡΩΣΗ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ;

Φ. Αδαμίδου, Π. Κομζιά, Μ. Κήτα
Ενδοκρινολογική κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Στην Ενδοκρινολογία, οι υποκλινικές διαταραχές πληρούν ορισμένα 
διαγνωστικά εργαστηριακά κριτήρια, αλλά είναι εξ’ ορισμού ασυμπτωματικές. Οι 
υπο-ουδικές διαταραχές στην Ενδοκρινολογία δεν έχουν καθοριστεί όπως έχει γίνει 
στην ψυχιατρική. Περιγράφουμε δύο περιπτώσεις επινεφριδιακής ανεπάρκειας, 
πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς αντίστοιχα, με φυσιολογική βασική τιμή κορτιζόλης, 
αλλά έντονη κλινική σημειολογία και οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
υπο-ουδικές  με βιοχημικά κριτήρια.
Περιστατικό 1: Γυναίκα 47 ετών παραπέμφθηκε για αξιολόγηση εφεδρείας επινεφρι-
δίων, ένα χρόνο μετά από επιπλεγμένη νοσηλεία κατόπιν τροχαίου ατυχήματος. Από 
το παρελθόν ιατρικό ιστορικό αναφέρεται θυρεοειδίτιδα Hashimoto υπό θυροξίνη.
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της με πολλαπλά τραύματα και υποσκληρίδιο 
αιμάτωμα, εμφάνισε διάφορες επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένης της αμφοτερό-
πλευρης επινεφριδιακής αιμορραγίας (Εικ.1).

CR04

επινεφριδεκτομή και τα ευρήματα της βιοψίας ήταν συμβατά με οζώδη υπερπλασία 
επινεφριδίων. 
Δύο χρόνια μετά, ο ασθενής παραμένει ευγλυκαιμικός και τα επίπεδα κορτιζόλης 
ορού και ούρων παραμένουν εντός φυσιολογικών ορίων.
Συμπεράσματα: Η έκτοπη επινεφριδιακής προέλευσης παραγωγή ACTH είναι σπάνια 
και συνήθως ανευρίσκεται σε περιπτώσεις διάχυτης οζώδους υπερπλασίας των 
επινεφριδίων. Οριστική θεραπεία αποτελεί η αμφοτερόπλευρη επινεφριδεκτομή, 
ωστόσο θεραπευτικές επιλογές, όπως η φλουκοναζόλη, και λιγότερο επιθετικές 
χειρουργικές επεμβάσεις, όπως η ετερόπλευρη επινεφριδεκτομή, μπορούν να 
βοηθήσουν στη διαχείριση της νόσου.
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Κατά την κλινική εξέταση η ασθενής παραπονέθηκε για κόπωση. Ήταν αιμοδυναμικά 
σταθερή, αλλά παρατηρήθηκε μελάγχρωση δέρματος και βλεννογόνων. Πολλαπλές 
μετρήσεις πρωινής ACTH  αποκάλυψαν τιμές μεταξύ 428-800pg/ml (10-60) με 
διατήρηση του κιρκάδιου ρυθμού και κορτιζόλης μεταξύ 10-20ng/ml (6-22). Άλλες 
σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις είχαν ως εξής: TSH 3,67mIU/ml, DHEAS 75μg/dl 
(150-475), δραστικότητα ρενίνης πλάσματος 13,88ng/ml/h (0,48-4,88), αλδοστερόνη 
13,7ng/dl (4-30).
Η απόκριση στη δοκιμασία διέγερσης με τετρακοσακτρίδη (Synachten) 250 mcg ήταν 
οριακή στα 60’ (17,8mcg/dl).
Η μαγνητική τομογραφία της υπόφυσης ήταν φυσιολογική (εικ.2). Η αξονική 
τομογραφία επινεφριδίων έδειξε φυσιολογικά/μικρά επινεφρίδια (εικ. 3), με πλήρη 
υποχώρηση της αιμορραγίας. Τα αντισώματα κατά της 21-υδροξυλάσης ήταν 
αρνητικά. Η δεσμευτική πρωτεΐνη της κορτιζόλης (CBG) ήταν 3,8mg/dl (1,7-3,1), ενώ 
λάμβανε από του στόματος αντισυλληπτικά.
Τέθηκε σε αγωγή με υδροκορτιζόνη 10-0-5 mg με υποχώρηση των συμπτωμάτων.
Τέσσερα χρόνια αργότερα η ασθενής είχε πρωινή κορτιζόλη ορού 11,89ng/ml, 
ACTH 24,5pg/ml, DHEAS 21μg/dl και φυσιολογική ανταπόκριση στη διέγερση με 
τετρακοσακτρίδη (0’ 16,2μg/dl, 30’ 20,16μg/dl, 60’ 21,77μg/dl), υποδηλώνοντας 
πλήρη ύστερη αποκατάσταση του άξονα.
Περιστατικό 2: Γυναίκα 87 ετών νοσηλεύτηκε λόγω έντονης κόπωσης, ναυτίας και 
υπονατριαιμίας στα 125 mmol/l. Από το ιατρικό της ιστορικό αναφέρεται υπέρταση 
υπό αγωγή με καρβεδιλόλη 6,25 δις ημερησίως.
ACTH και  κορτιζόλη ορού σε επανειλημμένες μετρήσεις ήταν 13,6pg/ml (10-60) και 
11,8mcg/dl αντίστοιχα. Η απάντηση στη δοκιμασία διέγερσης τετρακοσακτρίδης 
250mcg ήταν οριακή στα 60’ (17,9mcg/dl). Οι λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις είχαν 
ως εξής: προλακτίνη1,89 ng/ml, TSH 0,255 mIU/l, FT4 0,61 ng/dl (0,6-1,49) και FSH 1,79 
mIU/ml.
Η μαγνητική τομογραφία της υπόφυσης ήταν φυσιολογική (εικ.4). Η αιτία του 
υποϋποφυσισμού παρέμεινε άγνωστη.
Τέθηκε σε υδροκορτιζόνη 10-0-5 mg και θυροξίνη 25 mcg/ημέρα, με υποχώρηση 
των συμπτωμάτων και ομαλοποίηση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Δοκιμαστική 
διακοπή της υδροκορτιζόνης οδήγησε σε υποτροπή των συμπτωμάτων.
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Συμπέρασμα: Η κλινική ανεπάρκεια κορτιζόλης με φυσιολογική βασική κορτιζόλη 
ορού μπορεί να οριστεί ως κατάσταση υπο-ουδική. Ταυτόχρονες μετρήσεις ACTH και 
δοκιμασίες διέγερσης είναι απαραίτητες για την αποκάλυψη του προβλήματος. Ο 
ορισμός αυτός ωστόσο δεν πρέπει να αμφισβητεί τα τρέχοντα διαγνωστικά όρια ή 
την αρχή της τεταρτοταγούς πρόληψης.
Βιβλιογραφία:
1. Rodriguez et al, BMC Psychiatry 2012;12:181
2. Hinz LE et al, Endocr Pract. 2014;20:e176-e179
3. Maiorini LM et al, AACE Clinical Case Reports, July-August 2018;4 (2),p.e282
4. Martins C et al, European Journal of General Practice, 2018;24(1):106
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ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΜΟΝΟΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΗΛΙΟΤΡΟΠΟ Τ-ΛΕΜΦΩΜΑ 
ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΜΕ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΕΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑ-
ΣΤΑΣΕΙΣ

Ε. Καλιακάτσου1, Α. Μάρκου1, Λ. Παπαναστασίου1, Ε. Γιαγουρτά1, Α. Καλαντζή1, Α. 
Δημητριάδη2, Μ. Λένος2, Θ. Κουνάδη1, Α. Φούντας1

1. Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
“Γεώργιος Γεννηματάς”
2. Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γεώργιος Γεννηματάς”,

Εισαγωγή: Το μονόμορφο επιθηλιοτρόπο εντερικό Τ-λέμφωμα (MEITL), μέχρι πρότινος 
γνωστό ως λέμφωμα Τ-κυττάρων σχετιζόμενο με εντεροπάθεια τύπου 2, αποτελεί 
ένα σπάνιο και επιθετικό τύπο λεμφώματος του γαστρεντερικού συστήματος που 
παρατηρείται κυρίως σε πληθυσμούς Ασιατικής ή Ισπανικής καταγωγής. Η παρουσία 
αμφοτερόπλευρων επινεφριδιακών μεταστάσεων από το MEITL είναι εξαιρετικά 
σπάνια. Παρουσιάζουμε έναν Έλληνα ασθενή με MEITL και αμφοτερόπλευρες 
επινεφριδιακές μεταστάσεις.
Παρουσίαση Περιστατικού: Άρρεν ασθενής 74 ετών προσήλθε λόγω άλγους δεξιού 
υποχονδρίου, ανορεξίας και κόπωσης από 2 εβδομάδων, καθώς και απώλειας κιλών 
(10 κιλά σε περίοδο 8 μηνών). Στο πλαίσιο διερεύνησης του άλγους υποβλήθηκε 
σε αξονική τομογραφία κοιλίας που ανέδειξε ετερογενείς επινεφριδιακές μάζες 
αμφοτερόπλευρα (μεγίστης διαμέτρου 11 εκατοστά αριστερά και 10 εκατοστά 
δεξιά). Από την κλινική εξέταση δε διαπιστώθηκαν σύσπαση κοιλιακών τοιχωμάτων, 
σημεία υπερκορτιζολαιμίας, μελάγχρωση δέρματος ή ψηλαφητοί λεμφαδένες. Ο 
ορμονολογικός έλεγχος ήταν συμβατός με πρωτοπαθή υποκορτιζολαιμία (βασική 
κορτιζόλη: 61 nmol/L - βασική ACTH: 189 pg/ml - DHEAs: 185 ng/ml, ΦΤ: 518-4707). Οι 
μετανεφρίνες ούρων 24ώρου ήταν εντός φυσιολογικών ορίων. Ο λοιπός βιοχημικός 
έλεγχος ανέδειξε αναιμία, αυξημένα επίπεδα γαλακτικής δεϋδρογονάσης (1365 
IU/L, ΦΤ: 134-279), β2-μικροσφαιρίνης (4.99 ng/L, 0.97-2.64) και δεικτών φλεγμονής 
(ΤΚΕ, CRP, φερριτίνη). Βάση των άνωθι ευρημάτων ετέθη η υπόνοια πρωτοπαθούς 
αμφοτερόπλευρου επινεφριδιακού λεμφώματος και πραγματοποιήθηκε παρακέντηση 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ 
ΥΠΕΡΚΟΡΤΙΖΟΛΑΙΜΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ (ΑΡ) ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΕΚΤΟΜΗ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ 
ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ

Μ. Μουστάκη1, Κ. Παπαδημητρίου1, Β. Παπανικολάου1, Ε. Χερολίδη1, Μ. Ρηγανά1, Γ. 
Κυριακόπουλος2, Ν. Καλογερής1, Α. Βρυωνίδου1

1. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ 
Κοργιαλένειο - Μπενάκειο
2. Παθολογοανατομικό Τμήμα, ΓΝΑ Ευαγγελισμός
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δια λεπτής βελόνης της μάζας του αριστερού επινεφριδίου. Επιπλέον διενεργήθηκε 
νέος απεικονιστικός έλεγχος από τον οποίο δε διαπιστώθηκαν εγκεφαλικές ή 
πνευμονικές μεταστάσεις. Η νέα αξονική τομογραφία κοιλίας, όμως, εκτός από τις 
επινεφριδιακές μάζες ανέδειξε και πάχυνση του τοιχώματος του στομάχου. Ο ασθενής 
υποβλήθηκε σε γαστροσκόπηση στην οποία ανευρέθηκε μόρφωμα βλεννογόνου, 
με μικροοζώδη και εξελκωμένη επιφάνεια, από το οποίο ελήφθησαν βιοψίες. Η 
ιστολογική εξέταση τόσο της μάζας του επινεφριδίου όσο και του στομάχου ήταν 
συμβατές με MEITL. Ο δείκτης Ki-67 παρουσίαζε έκφραση σε περίπου 80% των 
καρκινικών κυττάρων. Από την οστεομυελική βιοψία δε διαπιστώθηκαν ευρήματα 
συμβατά με διήθηση του μυελού των οστών από το λέμφωμα. Πραγματοποιήθηκε 
άμεση έναρξη ενδοφλέβιας δεξαμεθαζόνης σε υψηλές δόσεις αλλά η κλινική εικόνα 
του ασθενούς επιδεινώθηκε ταχέως. Εμφάνισε σηπτική καταπληξία και πολυοργανική 
ανεπάρκεια και κατέληξε προτού λάβει αγωγή με συστηματική χημειοθεραπεία. 
Συζήτηση: Το MEITL είναι ένα σπάνιο και επιθετικό λέμφωμα των Τ-κυττάρων, 
προερχόμενο από τα επιθηλιακά λεμφοκύτταρα του εντέρου, με πτωχή πρόγνωση. 
Συχνότερα προσβάλλει το λεπτό έντερο, ιδιαίτερα τη νήστιδα και τον ειλεό, αλλά 
μπορεί να προσβάλει το κόλον ή το στομάχι, όπως στον δικό μας ασθενή. Η προσβολή 
των επινεφριδίων από το MEITL είναι εξαιρετικά σπάνια. Ο ασθενής μας αποτελεί 
τη δεύτερη καταγεγραμμένη περίπτωση ασθενούς με MEITL και αμφοτερόπλευρες 
επινεφριδιακές μεταστάσεις. 
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Εισαγωγή: Η αυτόνομη υπερκορτιζολαιμία ανιχνεύεται σε 5-30% των ασθενών με 
τυχαιώματα επινεφριδίων. Τα αδενώματα του φλοιού των επινεφριδίων αποτελούν 
τη συχνότερη αιτία, ενώ η πρωτοπαθής αμφοτερόπλευρη μακροοζώδης υπερπλασία 
των επινεφριδίων απαντάται σπανιότερα. Και στις δύο καταστάσεις, η έκκριση της 
κορτιζόλης οφείλεται στην ενεργοποίηση του cAMP/PKA σηματοδοτικού μονοπατιού. 
Αυτό μπορεί να πυροδοτείται μέσω της ενεργοποίησης παράδοξων, συζευγμένων 
με την πρωτεΐνη G υποδοχέων, από αγωνιστές διαφορετικούς της ACTH, οι οποίοι 
ταυτόχρονα ελέγχουν αυτοκρινικά ή παρακρινικά την τοπικά παραγόμενη ACTH. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η διαλείπουσα υπερκορτιζολαιμία και οι διακυμάνσεις της ACTH 
μπορεί να περιπλέξουν την διαφορική διάγνωση.
Παρουσίαση περιστατικού: Πρόκειται για γυναίκα 65 ετών, με αμφοτερόπλευρα 
ευμεγέθη τυχαιώματα επινεφριδίων και απεικονιστικά χαρακτηριστικά αδενωμάτων. 
Ο αρχικός ορμονικός έλεγχος ανέδειξε αυτόνομη υπερκορτιζολαιμία (Fμικρή αναστολή = 
13,92 mcg/dl, μεσονύχτια Fορού = 8,83 /10,83 mcg/dl και Fσιέλου = 0,8/0,4 mcg/dl, ACTH= 
9,2/10 pg/ml). Η ασθενής δεν είχε τυπική εικόνα συνδρόμου Cushing, αλλά εμφάνιζε 
παχυσαρκία, οστεοπόρωση, αρτηριακή υπέρταση και αγχώδη διαταραχή. Λόγω του 
μεγέθους του αδενώματος του αριστερού επινεφριδίου (4,9 x 1,9cm), υποβλήθηκε σε 
ετερόπλευρη επινεφριδεκτομή. Στην αρχική ιστολογική έκθεση περιγράφηκε αδένωμα 
του φλοιού των επινεφριδίων (Weiss score 0/10). Κατά τους επακόλουθους ορμονικούς 
ελέγχους, υπήρχε εμμονή της υπερκορτιζολαιμίας με αξιοσημείωτη διακύμανση 
της ACTH (11,5-44,2 pg/ml). Πραγματοποιήθηκε μαγνητική τομογραφία υπόφυσης, 
η οποία ανέδειξε εστιακή αλλοίωση 3mm. Επανάληψη της δοκιμασίας μικρής 
αναστολής με προσδιορισμό και της ACTH έδειξε ότι, παρά την επαρκή καταστολή 
της (2,2 pg/ml), η έκκριση της κορτιζόλης παρέμενε υψηλή (F=6,26 mcg/dl), ευρήματα 
συμβατά με αυτόνομη υπερκορτιζολαιμία. Κατά τους απεικονιστικούς επανελέγχους, 
παρατηρήθηκε αύξηση του μεγέθους του αδενώματος του δεξιού επινεφριδίου από 
4,2 x 1,6 σε 4,8 x 2,2 cm, σε διάστημα 3ετίας. Προκειμένου να επαναπροσδιορίσουμε 
το αίτιο της αυτόνομης υπερκορτιζολαιμίας, πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική 
ιστολογική έκθεση. Η απουσία μη νεοπλασματικού ιστού και η εκταταμένη παρουσία 
όζων, έθεσε τη διάγνωση της πρωτοπαθούς αμφοτερόπλευρης μακροοζώδους 
υπερπλασίας των επινεφριδίων. Προχωρήσαμε σε δυναμικές δοκιμασίες για ύπαρξη 
παράδοξων υποδοχέων μετά από καταστολή με δεξαμεθαζόνη, οι οποίες έδειξαν μερική 



ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙO
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
& ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒHΤΗ

DIVANI CARAVEL
ΑΘΗΝΑ

28-30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2022

CASE REPORTS

165165

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ PEMBROLIZUMAB ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 
ΜΕ ΣΤΑΔΙΟΥ IV ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ

M. Κουλέντη1, Β. Μητραβέλα1, Σ. Κανελλοπούλου1, Π. Μουρελάτος1, Α. Διαμα-
ντόπουλος1, Ε. Καρδαλάς1,  Ε. Σαμπανιώτη1, Ε. Παρτσαλάκη1, Μ. Γιαννακού1, Ε. 
Δημητρόπουλος1, Ε. Μπότουλα1, Γ. Κυριακόπουλος2, Ν. Σούπος3, Ε. Λαζαρίδου4, Ι. 
Δατσέρης5, Σ. Τσαγκαράκης1, Δ.Α. Βασιλειάδη1

1. Τμήμα Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Εμπειρογνωμοσύνης για Σπάνια Ενδοκρινικά Νοσήματα, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”
2. Παθολογοανατομικό Τμήμα, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”
3. 2ο Ογκολογικό Τμήμα, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς “Οι Άγιοι 
Ανάργυροι”
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απάντηση στην έγερση (25%) και στο γεύμα (26%). Λαμβάνοντας υπόψη την απουσία 
κλινικά έκδηλου συνδρόμου Cushing και το ότι η μακροοζώδης υπερπλασία είναι 
καλοήθης κατάσταση, θεωρήσαμε καταλληλότερη τη φαρμακευτική αντιμετώπιση. 
Για τον έλεγχο της υπερκορτιζολαιμίας, η αντιϋπερτασική αγωγή της ασθενούς 
τροποποιήθηκε σε προπρανολόλη και βαλσαρτάνη, με μετέπειτα προσθήκη μικρής 
δόσης μετυραπόνης. 
Συμπεράσματα: Η εμφάνιση αμφοτερόπλευρων αδενωμάτων επινεφριδίων μπορεί 
να αντιστοιχεί σε πρωτοπαθή αμφοτερόπλευρη μακροοζώδη υπερπλασία των 
επινεφριδίων, η οποία σε ποσοστό 80% χαρακτηρίζεται από έκφραση παράδοξων 
υποδοχέων. Η αναγνώριση των παράδοξων υποδοχέων είναι σημαντική, καθότι μπορεί 
να κατευθύνει σε στοχευμένες στρατηγικές ελέγχου της υπερκορτιζολαιμίας. Μέχρι 
στιγμής, έχουν δοκιμαστεί β-αναστολείς, αναστολείς αγγειοτενσίνης ΙΙ, ανάλογα 
GnRH και σωματοστατίνης. Επιπλέον, οι αναστολείς στεροειδογένεσης φαίνεται να 
αποκαθιστούν τον κιρκάδιο ρυθμό. Τα ως τώρα δεδομένα αφορούν μικρές σειρές 
περιστατικών και χρειάζονται μεγαλύτερες μελέτες παρέμβασης για την καλύτερη 
αντιμετώπιση των ασθενών.
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4. Τμήμα Ακτινολογίας ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”
5. Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, PET-CT ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”

Εισαγωγή: Ο καρκίνος του φλοιού των επινεφριδίων (ACC) είναι ένας σπάνιος 
και πολύ επιθετικός όγκος, με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές ιδίως στα 
προχωρημένα σταδία της νόσου, όπου η πρόγνωση παραμένει φτωχή. Ακρογωνιαίο 
λίθο της θεραπείας αποτελεί η χειρουργική εξαίρεση, ενώ οι φαρμακευτικές επιλογές 
περιλαμβάνουν τη μιτοτάνη ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία 
(Ετοποσίδη, Δοξορουβικίνη και Σισπλατίνη -EDP). Η ανοσοθεραπεία με αναστολείς του 
PD-1, όπως το Pembrolizumab, έχει πρόσφατα εισαχθεί στην θεραπευτική φαρέτρα.
Περιγραφή Περιστατικού: Παρουσιάζουμε την εντυπωσιακή απάντηση στο Pembroli-
zumab, ενός ασθενούς 45 ετών, ο οποίος πριν 2 έτη διεγνώσθη με σταδίου IV ACC 
δεξιού επινεφριδίου (Ki-67: 30%, MSI αρνητικό, χωρίς έκφραση PD-1)  με πολλαπλές 
πνευμονικές μεταστάσεις καθώς και οστικές, λεμφαδενικές και δερματικές μετα-
στάσεις, ενώ ως προς την εκκριτική δραστηριότητα εμφάνιζε υπερέκκριση κορτιζόλης, 
ανδρογόνων και πρόδρομων στεροειδών. Κατά τη διάγνωση χαρακτηρίστηκε ως 
ανεγχείρητο, οπότε έγινε άμεση έναρξη μιτοτάνης και χημειοθεραπείας. Έλαβε 
συνολικά 7 κύκλους EDP, ακολούθως 2 κύκλους γεμσιταβίνη/καπεσιταβίνη και 
τέλος 3 κύκλους δοσηταξέλη/σισπλατίνη, εμφανίζοντας μερική απάντηση για 18 
μήνες, οπότε και εμφάνισε υποτροπή και έγινε έναρξη ανοσοθεραπείας με  Pem-
brolizumab, συνεχίζοντας παράλληλα και τη μιτοτάνη. Ένα μήνα μετά την πρώτη 
δόση της ανοσοθεραπείας εμφάνισε Status epilepticus (οι εγκεφαλικές μεταστάσεις 
και η αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα αποκλείστηκαν) που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. 
Στον επόμενο απεικονιστικό έλεγχο υπήρχε σημαντική μείωση των πνευμονικών 
μεταστάσεων καθώς και σημαντική μείωση του μεταβολισμού των βλαβων, όπως 
αποτυπώθηκε στο 18FDG PET SCAN που πραγματοποιήθηκε. Λόγω της σημαντικής 
απεικονιστικής βελτίωσης συνεχίστηκε η χορήγηση του Pembrolizumab, χωρίς να 
εμφανίσει κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια στην πορεία, ενώ στους μετέπειτα ελέγχους 
παρουσιάζει εντυπωσιακή απεικονιστική, βιοχημική και κλινική βελτίωση.
Συζήτηση: Οι μελέτες που αφορούν το Pembrolizumab στους ασθενείς με ACC 
είναι περιορισμένες και μελετούν το Pembrolizumab  είτε ως μονοθεραπεία είτε σε 
συνδυασμό με μιτοτάνη ή άλλους παράγοντες όπως το Levatinib) ή/και σε συνδυασμό 
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ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΦΥΜΑΤΙΩΔΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙ-
ΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

E. Τζούβελη1, Α. Ξιάρχου1, Σ. Περιστέρη2, Χ. Χρόνης2, Χ. Ζησίδης1, Α. Σιώλος1, Σ. Τίγκας1

1. Ενδοκρινολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
2. Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Ο επιπολασμός της πρωτοπαθούς φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας 
υπολογίζεται σε ~ 144 περιπτώσεις/εκατομμύριο πληθυσμού. Στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων οφείλεται σε αυτοάνοση επινεφρίτιδα (70-90%) ενώ άλλα αίτια 
περιλαμβάνουν λοιμώδη νοσήματα, μεταστατικά νεοπλάσματα, αγγειακά αίτια 
(αιμορραγία, θρόμβωση) και φάρμακα. Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς με 
πρωτοπαθή φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια σε έδαφος φυματιώδους προσβολής 
επινεφριδίων.
Περιγραφή περιστατικού: Άνδρας 54 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο λόγω 
επιγαστραλγίας, εμέτων, διαρροιών από τριημέρου και καταβολής δυνάμεων από 
δεκαημέρου. Ατομικό αναμνηστικό: λοίμωξη αναπνευστικού προ μηνός, έλκος 
βολβού δωδεκαδακτύλου, γαστρίτιδα H. pylori, κατάθλιψη. Από την κλινική εξέταση 
διαπιστώθηκε μελάγχρωση δέρματος, βλεννογόνων, ορθοστατική υπόταση (ΑΠ 
111/73mmHg, σφύξεις 95/min σε ύπτια θέση και ΑΠ 93/70mmHg, σφύξεις 110/min 
σε όρθια θέση), θ 36oC. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε υπονατριαιμία (133mE-
q/L), κάλιο ορού 4.83mEq/L, κρεατινίνη 1.1mg/dl, ουρία 67mg/dl, χαμηλά επίπεδα 

CR08

με εκλεκτικούς τροποποιητές του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών (relacorilant). 
Μέχρι στιγμής κανένας μελετημένος βιοδείκτης (MSI, έκφραση του PD-L1, MMR) δεν 
μπορεί να αποτελέσει προγνωστικό παράγοντα για την ανταπόκριση στη θεραπεία, 
όμως λόγω της σημαντικής ανταπόκρισης που παρουσιάζει το 20-30% των ασθενών, 
θα πρέπει να θεωρείται ως μια θεραπευτική επιλογή στους ασθενείς με προχωρημένο 
ACC.
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κορτιζόλης ορού (3.1μg/dl, φ.τ. 6.7-22.6μg/dl) και αυξημένη τιμή ACTH (859 pg/ml, 
φ.τ. 0-46pg/ml). Η δοκιμασία διέγερσης με συνθετική ACTH (Synachten test) ήταν 
παθολογική (μέγιστη τιμή κορτιζόλης ορού 2.8μg/dl στα 60min). Λοιπός έλεγχος: 
ρενίνη 304.4pg/ml (φ.τ. 2.7-16.5pg/ml), αλδοστερόνη 17pg/ml (φ.τ. 10-175pg/
ml), φυσιολογικά επίπεδα 17-ΟΗ-προγεστερόνης και αρνητικά αντιθυρεοειδικά 
αντισώματα. Ο ασθενής ετέθη σε αγωγή με από του στόματος υδροκορτιζόνη, 
φθοριοϋδροκορτιζόνη, ως επί πρωτοπαθούς φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας, με 
κλινικοεργαστηριακή βελτίωση. Ο απεικονιστικός έλεγχος με CT οπισθοπεριτοναϊκού 
χώρου ανέδειξε διόγκωση των επινεφριδίων (4x1.9cm αριστερά, 3x1.9cm δεξιά). 
Η δερματική δοκιμασία φυματινοαντίδρασης (Mantoux) ήταν θετική (25mm στις 
72 ώρες), όπως επίσης και η δοκιμασία απελευθέρωση ιντερφερόνης-γ (IGRA). 
Έλεγχος για HIV, CMV λοίμωξη, αρνητικός. Στην CT θώρακος παρατηρήθηκαν μικρής 
έκτασης διηθήματα στους άνω λοβούς των πνευμόνων που στον αριστερό άνω λοβό 
είχαν τη μορφή «tree in bud». Καλλιέργειες και PCR βρογχικών εκκρίσεων καθώς 
και καλλιέργειες ούρων ήταν αρνητικές για μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης. Ετέθη 
αντιφυματική αγωγή με ριφαμπικίνη, ισονιαζίδη, εθαμβουτόλη και πυραζιναμίδη ενώ 
παράλληλα αυξήθηκε η δοσολογία της υδροκορτιζόνης και φθοριοϋδροκορτιζόνης 
σε 40mg και 100μg ημερησίως αντίστοιχα. Ένα έτος μετά, στην CT διαπιστώθηκε 
μείωση των διαστάσεων των επινεφριδίων (2.1x1.2cm αριστερά, 1.7x1.1cm δεξιά). 
Νέος ορμονικός έλεγχος και δοκιμασία Synachten ήταν συμβατός με παραμονή 
της φλοιεπινεφριδιακής ανεπάρκειας. Ο ασθενής είναι σε καλή γενική κατάσταση 
και ασυμπτωματικός υπό αγωγή υποκατάστασης με υδροκορτιζόνη 20mg και 
φθοριοϋδροκορτιζόνη 50μg ημερησίως.
Συζήτηση – Συμπεράσματα: Στον αναπτυγμένο κόσμο, περίπου 10% των περιπτώσεων 
πρωτοπαθούς φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας είναι λοιμώδους αιτιολογίας, 
με συνηθέστερο αίτιο τη λοίμωξη από μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης. Η προσβολή 
των επινεφριδίων προκύπτει μέσω αιματογενούς διασποράς από ενεργείς εστίες 
φυματίωσης. Επινεφριδιακή ανεπάρκεια εκδηλώνεται όταν υπάρχει >90% προσβολή 
των επινεφριδίων ενώ το μέγεθος των επινεφριδίων είναι συνήθως αυξημένο 
και σε ποσοστό 50% παρατηρούνται επασβεστώσεις. Όταν στην αντιφυματική 
αγωγή συμπεριλαμβάνεται ριφαμπικίνη, συστήνεται αύξηση της δοσολογίας της 
υδροκορτιζόνης και φθοριοϋδροκορτιζόνης, λόγω αύξησης του μεταβολισμού 
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ΕΜΠΥΡΕΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΦΛΟΙΟ-
ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΟ ΑΔΕΝΩΜΑ

Ε. Πολυχρονιάδου1, Μ. Χρήστου1, Σ.Φ. Ντεκουάν2, Α. Λιόντος2, Ε. Χριστάκη2, Χ. 
Μηλιώνης2, Γ. Ζωγράφος3, Σ. Τίγκας1

1. Ενδοκρινολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
2. Α΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
3. Γ΄ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γεννηματάς

Εισαγωγή: Μορφώματα επινεφριδίων παρατηρούνται σε 4-5% των ατόμων που 
υποβάλλονται σε CT κοιλίας ενώ η συχνότητά τους είναι 1-9% σε νεκροτομικές 
μελέτες. Αντιπροσωπεύουν λειτουργικά ή μη λειτουργικά αδενώματα, καρκινώματα, 
φαιοχρωμοκυττώματα, κύστεις, μυελολιπώματα ή δευτεροπαθείς εντοπίσεις. 
Μπορεί να εκδηλωθούν με ενδοκρινικές διαταραχές, κοιλιακή δυσφορία ή πόνο ή ως 
τυχαίο εύρημα σε απεικονιστικές εξετάσεις. Περιγράφεται η περίπτωση ασθενούς με 
αδένωμα επινεφριδίου που εκδηλώθηκε ως εμπύρετο αγνώστου αιτιολογίας.
Περιγραφή Περιστατικού: Πρόκειται για ασθενή 46 ετών με ελεύθερο ιστορικό, η 
οποία παραπέμφθηκε από την Παθολογική Κλινική για έλεγχο μορφώματος αριστερού 
επινεφριδίου 3x3,9x3εκ το οποίο βρέθηκε στα πλαίσια διερεύνησης εμπύρετου από 
εξαμήνου. Η ασθενής ανάφερε δεκατική πυρετική κίνηση η οποία συνοδευόταν από 
ερυθρότητα παρειών και ενίοτε κεφαλαλγία. Από τριμήνου αναφέρεται εμπύρετο 
έως 39,4oC με συνοδές μυαλγίες κάτω άκρων και αρθραλγίες, κυρίως στις κατά γόνυ 
και ποδοκνημικές αρθρώσεις. Η αρτηριακή πίεση ήταν φυσιολογική και στην κλινική 
εξέταση δεν υπήρχαν παθολογικά ευρήματα. Εκτεταμένος εργαστηριακός έλεγχος  
για λοιμώδη νοσήματα, ανοσολογικός έλεγχος και έλεγχος για θρομβοφιλία ήταν 
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των στεροειδών (επαγωγή του κυτοχρώματος P450). Με την αντιφυματική αγωγή 
συνήθως επανέρχεται το μέγεθος των επινεφριδίων στο φυσιολογικό ενώ αντίθετα 
η επινεφριδιακή ανεπάρκεια και η ανάγκη χορήγησης θεραπείας υποκατάστασης 
συνήθως παραμένει.
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αρνητικός ενώ οι δείκτες φλεγμονής (προκαλσιτονίνη, ιντερλευκίνη-6, CRP) ήταν 
φυσιολογικοί. Κατά τη νοσηλεία στην Παθολογική Κλινική η ασθενής υποβλήθηκε σε 
υπερηχογράφημα καρδιάς, CT εγκεφάλου-τραχήλου-θώρακα-κοιλίας, MRI κοιλίας, 
γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση. Πέραν του επινεφριδιακού μορφώματος 
(παρουσία αιμορραγικών στοιχείων, ανομοιογένεια στην MRI και καθυστερημένο 
απεμπλουτισμό στην CT), ο λοιπός έλεγχος ήταν φυσιολογικός. Κατά τη νοσηλεία 
στην Ενδοκρινολογική Κλινική, διαπιστώθηκε διατήρηση του νυχθημερήσιου ρυθμού 
κορτιζόλης με πρωινή κορτιζόλη ορού 11,4μg/dl (φ.τ. 6,7-22,6), ACTH 12,7pg/ml (φ.τ. 
<46), μεσονύκτια κορτιζόλη 5,3μg/dl (φ.τ. <7,5) και φυσιολογική ελεύθερη κορτιζόλη 
ούρων 24ώρου 224,7μg (φ.τ. <300). Η κορτιζόλη ορού μετά την ολονύκτια καταστολή 
με 1mg δεξαμεθαζόνης ήταν 1,2μg/dl (φ.τ. <1,8). Φυσιολογική αλδοστερόνη 187,3pg/
ml (φ.τ. 38-233) και ρενίνη πλάσματος 4,5pg/ml (φ.τ. 2,7-16,5), με κάλιο 4,24mEq/l 
(φ.τ. 3,5-5,3) και λόγο αλδοστερόνης-ρενίνης 4,16 (φ.τ. <5,7). Έλεγχος για πιθανή 
υπερέκκριση κατεχολαμινών με συλλογή ούρων 24ωρου ανέδειξε: μετανεφρίνες 
149μg/24h (φ.τ. 30-180), νορμετανεφρίνες 512μg/24h (φ.τ. 119-451), ντοπαμίνη 355 
μg/24h (φ.τ. 60-440). Φυσιολογικές τιμές χρωμογρανίνης 43,5 ng/ml. (φ.τ. 19-98), 
ανδρογόνων [τεστοστερόνη 0,1ng/ml (φ.τ. <0,75), DHEAS 80μg/dl (φ.τ. 19-166), Δ4 
0,6ng/ml (φ.τ. 1,1-4,2)] και 17-OH-προγεστερόνης 0,4ng/ml (φ.τ. 0,25-2,9). Λόγω των 
απεικονιστικών χαρακτηριστικών και του μεγέθους του μορφώματος, συστήθηκε 
χειρουργική αντιμετώπιση. Ακολούθησε επιτυχής λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή 
και η ιστολογική εξέταση ανέδειξε ευρήματα συμβατά με φλοιοεπινεφριδιακό 
αδένωμα (Weiss score: 1). Ένα μήνα μετά, η ασθενής ήταν σε καλή γενική κατάσταση 
με ύφεση του εμπυρέτου και της λοιπής συμπτωματολογίας.
Συζήτηση – Συμπέρασμα: Επινεφριδιακοί όγκοι που εκδηλώνονται ως εμπύρετο 
αγνώστου αιτιολογίας ή παρατεινόμενο εμπύρετο έχουν σπανίως περιγραφεί 
και αφορούν κυρίως σε καρκινώματα και φαιοχρωμοκυττώματα. Παθογενετικά, 
ο πυρετός μπορεί να σχετίζεται με έκκριση κυτταροκινών από τον όγκο, νέκρωση 
ή αιμορραγία όπως στην περίπτωση της ασθενούς μας. Ο εκτεταμένος αρνητικός 
έλεγχος για άλλα αίτια και η ύφεση της συμπτωματολογίας μετά την χειρουργική 
εξαίρεση του μορφώματος, κάνουν πιθανή τη συσχέτιση του παρατεινόμενου 
εμπυρέτου με το φλοιεπινεφριδιακό αδένωμα της ασθενούς. 
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ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΑΓΓΛΙΩΜΑ-ΕΝΑΛΛΑ-
ΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ 177Lu-DOTATATE

Ε. Παπαδημητρίου1, Ι. Τσιρώνη1, Σ. Γλυκοφρύδη1, A. Διαμαντόπουλος2, Δ. Βασιλειάδη2, 
Ι. Δατσέρης3, Λ. Παπαναστασίου1

1. Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Κέντρο Διαβήτη, ΓΝΑ “Γεώργιος Γεννηματάς”, Αθήνα
2. Ενδοκρινολογική Κλινική, ΓΝΑ Ευαγγελισμός, Αθήνα
3. Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ΓΝΑ Ευαγγελισμός, Αθήνα

Εισαγωγή: Τα μη χειρουργήσιμα ή μεταστατικά/κακοήθη φαιοχρωμοκυττώματα και 
παραγαγγλιώματα είναι όγκοι με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές και συνήθως 
κακή πρόγνωση. Οι όγκοι αυτοί εκφράζουν υποδοχείς σωματοστατίνης ιδιαίτερα 
υποτύπου 2 (SSTR2), και μπορεί να απαντήσουν σε θεραπεία με ραδιοεπισημασμένα 
ανάλογα σωματοστατίνης (SSAs) (177Lu-DOTATATE). Ωστόσο η εμπειρία είναι μικρή1.
Σκοπός: H παρουσίαση περιστατικού με μη χειρουργήσιμο διηθητικό παραγαγγλίωμα 
και η απάντηση στη θεραπεία με 177Lu-DOTATATE.
Μέθοδοι: Πρόκειται για γυναίκα 36 ετών, η οποία οδηγήθηκε στο χειρουργείο προς 
εξαίρεση οπισθοπεριτοναϊκής μάζας που είχε χαρακτηριστεί ως νευροενδοκρινής 
όγκος παγκρέατος. Διεγχειρητικά παρουσίασε υπερτασική αιχμή (270/110mmHg) 
ενώ ο όγκος κρίθηκε μη εξαιρέσιμος λόγω διήθησης μείζονων αγγειακών δομών. 
Παραπέμφθηκε στο τμήμα μας όπου ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε όγκο 5,5 εκ 
με οπισθοπεριτοναϊκή εντόπιση, σε επαφή με την οπίσθια επιφάνεια του παγκρέατος 
και με την κάτω κοίλη φλέβα ενώ δε βρέθηκαν δευτεροπαθείς εντοπίσεις. Η συλλογή 
ούρων 24ώρου ανέδειξε αυξημένα επίπεδα νορμετανεφρίνης και ντοπαμίνης [ολικές 
μετανεφρίνες 7578 μg/24h (ΦΤ 100-800), νομετανεφρίνες 7503 μg/24h (ΦΤ 88-444), 
ντοπαμίνη 736 μg/24h (ΦΤ 65-400)]. Η χρωμογρανίνη ήταν αυξημένη [26,1 nmol/L 
(ΦΤ<4)] και η κυτταρολογική εξέταση με ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα έθεσε την 
ισχυρή υποψία νευροενδοκρινούς νεοπλάσματος (Κi-67: 2%). To σπινθηρογράφημα 
υποδοχέων σωματοστατίνης με τεχνήτιο-tektrotyd και η ποζιτρονική τομογραφία 
με γάλλιο-68-εδοτρεοτίδη (DOTATOC) ανέδειξε παθολογική πρόσληψη των 
ραδιοφαρμάκου στην ανατομική περιοχή του όγκου (SUVmax: 25). Βάσει των 
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απεικονιστικών, εργαστηριακών και κυτταρολογικών ευρημάτων τέθηκε η διάγνωση 
του διηθητικού παραγαγγλιώματος. 
Η ασθενής έλαβε αγωγή με α-αναστολέα (αρχικά φαινοξυβενζαμίνη 40mg/ημέρα και 
στην συνέχεια δοξαζοσίνη 2mg/ημέρα) και ανάλογα σωματοστατίνης (οκτρεοτίδη 
sc), ενώ παράλληλα έλαβε τρείς κύκλους χημειοθεραπείας (κυκλοφωσφαμίδη, 
βινκριστίνη και ντακαρμπαζίνη) χωρίς να σημειωθεί βελτίωση.
Λόγω της μη ικανοποιητικής ανταπόκρισης του όγκου στην συμβατική χημειοθεραπεία 
και με βάση τα διεθνή βιογραφικά δεδομένα χορηγήθηκαν τέσσερεις κύκλοι με 
177Lu-DOTATATE (συνολική δόση 690 mCi), οι οποίοι ήταν καλά ανεκτοί από την ασθενή.
Αποτελέσματα: Πέντε μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας με 177Lu-DOTATATE 
παρατηρήθηκε μείωση των διαστάσεων του όγκου κατά 30% (3,9 εκ) εξακολουθώντας 
όμως να παραμένει μη χειρουργήσιμος. Ένα έτος μετά την θεραπεία ο όγκος δεν 
παρουσιάζει περαιτέρω ουσιώδη μεταβολή (4 εκ) (σταθεροποίηση της νόσου 
με βάση τα κριτήρια RECIST). Επιπλέον, παρατηρήθηκε βιοχημική βελτίωση της 
χρωμογρανίνης (3,8 nmol/L) και της νορμετανεφρίνης ούρων 24ώρου (1387 μg/24h). 
Η ασθενής επί του παρόντος βρίσκεται σε αγωγή με ανάλογα σωματοστατίνης 
(οκτρεοτίδη 30mg/28 ημέρες) ενώ η αγωγή με α-1 αναστολέα έχει διακοπεί λόγω 
χαμηλής αρτηριακής πίεσης. Το σπινθηρογράφημα με 123I-MIBG ανέδειξε παθολογική 
πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στην εν λόγω εξεργασία. Σε περίπτωση προόδου 
νόσου θα συζητηθεί η χορήγηση θεραπευτικού  MIBG. 
Συμπεράσματα: Δεδομένου των περιορισμένων θεραπευτικών επιλογών για τα 
μη χειρουργήσιμα κακοήθη παραγαγγλιώματα ή/και φαιομοχρωμοκυττώματα, η 
θεραπευτική αντιμετώπιση με 177Lu-DOTATATE μπορεί να αποτελέσει μια ασφαλή και 
αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή. 
Βιβλιογραφία:
1. AR Vyakaranam et al Favorable Outcome in Patients with Pheochromocytoma and 
Paraganglioma Treated with 177Lu-DOTATATE Cancers (Basel) 2019;11(7):909.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΔΟ-
ΣΤΕΡΟΝΗΣ (CYP11B2) 

Α. Διαμαντόπουλος1, Π. Μουρελάτος1, Α. Σερτεδάκη2, Ε. Μπότουλα1, Δ. Α. Βασιλειάδη1, 
Σ. Τσαγκαράκης1

1. Ενδοκρινολογικό Τμήμα - Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης 
Σπανίων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων (υπόφυση-επινεφρίδια-θυρεοειδής) και 
μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς σπανίων ενδοκρινολογικών νοσημάτων 
(ENDO-ERN), ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”
2. Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α’ Παιδιατρική Κλινική, 
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο 
Παίδων “Η Αγία Σοφία”

Σκοποί: Η Συγγενής Υπερπλασία Επινεφριδίων (ΣΥΕ) περιλαμβάνει μια ομάδα 
ενζυματικών διαταραχών στη βιοσύνθεση της κορτιζόλης με αποτέλεσμα την 
υπερπλασία των επινεφριδίων μέσω χρόνιας αντισταθμιστικής διέγερσης ACTH. Η 
ανεπάρκεια συνθετάσης αλδοστερόνης, ωστόσο, σχετίζεται με φυσιολογική έκκριση 
κορτιζόλης και δεν υπάρχουν αναφορές για ενδεχόμενη συσχέτιση με υπερπλασία 
του φλοιού των επινεφριδίων.
Σκοπός είναι η παρουσίαση ασθενούς με σημαντική αμφοτερόπλευρη υπερπλασία 
επινεφριδίων και ανεπάρκεια συνθετάσης της αλδοστερόνης.
Μέθοδοι: Γυναίκα ασθενής, 37 ετών, ελληνικής καταγωγής, παραπέμφθηκε 
για περαιτέρω διερεύνηση αμφοτερόπλευρης υπερπλασίας επινεφριδίων που 
ανακαλύφθηκε κατά τη διερεύνηση αύξησης βάρους μετά τον τοκετό (25 κιλά), 
κόπωσης, υπερτρίχωσης, εύκολων εκχυμώσεων και κατάθλιψης που σχετίζονται με 
οριακή διαταραχή των επιπέδων κορτιζόλης (απουσία αναστολής κορτιζόλης μετά 1 
mg δεξαμεθαζόνης: 3,6μg/dl, βασική ACTH: 7,3 pg/ml και 24ωρη ελεύθερη κορτιζόλη 
στα ούρα (UFC): 1,32xULN· τα ανδρογόνα, καθώς και η 17-υδροξυπρογεστερόνη, ήταν 
φυσιολογικά). Προσκομίστηκε το ιατρικό της ιστορικό, από το οποίο προέκυψε ότι 
στη βρεφική ηλικία, η ασθενής διαγνώστηκε λανθασμένα με ΣΥΕ όταν παρουσίαζε 
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αδυναμία ανάπτυξης, υπονατριαιμία και υπερκαλιαιμία. Έλαβε θεραπεία με 
μεθυλπρεδνιζολόνη και φθοριοϋδροκορτιζόνη μέχρι την ηλικία των 2 ετών, οπότε 
επαναξιολογήθηκε με Synacthen Test (ST) με φυσιολογικά βασικά και διεγερμένα 
επίπεδα κορτιζόλης (0’/30’: 29,4/29,8μg/dl). Η αλδοστερόνη ήταν 13ng/dl με 
PRA>40 ng/ml/h και 11-δεοξυκορτιζόλη 2,2ng/ml. Σε επαναλαμβανόμενες δοκιμές, 
η αλδοστερόνη ήταν 15,6 ng/dl, η PRA: 2,2 ng/ml/h, η 17ΟΗPR: 0,2 ng/ml και τέθηκε 
η διάγνωση ψευδο-υποαλδοστερονισμού. Στη συνέχεια, η ασθενής είχε φυσιολογική 
αδρεναρχή και εμμηναρχή, εμφάνιζε αραιομηνόρροια μέχρι την εγκυμοσύνη και στη 
συνέχεια ομαλοποίηση των εμμηνορροϊκών κύκλων.
Κατά τη νοσηλεία της υποβλήθηκε σε εργαστηριακό έλεγχο και κατόπιν αξιολόγησης 
των ευρημάτων, σε γενετικό έλεγχο. Οι κωδικοποιητικές περιοχές των γονιδίων 
CYP11B2, CYP21A2 και CYP11B1 υποβλήθηκαν σε προσδιορισμό αλληλουχίας Sanger.
Αποτελέσματα: Κατά τη φυσική εξέταση, δεν είχε κλινικά σημεία συνδρόμου Cush-
ing. Η κορτιζόλη μετά τη δεξαμεθαζόνη ήταν οριακή (2,3μg/dl) χωρίς άλλα στοιχεία 
υπερκορτιζολαιμίας (χαμηλή μεσονύκτια κορτιζόλη ορού και UFC). Οι βασικές τιμές 
αλδοστερόνης ήταν 5/4,4ng/dl με οριακά αυξημένα επίπεδα ρενίνης (56/40mcU/ml). 
Δεδομένου της υπερπλασίας επινεφριδίων, πραγματοποιήσαμε ST, στο οποίο είχε 
φυσιολογική απόκριση κορτιζόλης, οριακή αύξηση 17-OH PRG (0’/30’: 2,31/10ng/
ml) αλλά αξιοσημείωτη απουσία απόκρισης της αλδοστερόνης (0’/60’: 6,3/6,9ng/dl). 
Υποπτευόμασταν ανεπάρκεια γονιδίου CYP11B2, η οποία επιβεβαιώθηκε με γενετικό 
έλεγχο, που αποκάλυψε ετεροζυγωτία της ένωσης για δύο παθογόνες παραλλαγές (p.
T185I και p.E255X). Δεν εντοπίστηκαν μεταλλάξεις στα γονίδια CYP21A2 και CYP11B1.
Συμπεράσματα: Από όσο γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη αναφορά που συσχετίζει 
την αμφοτερόπλευρη υπερπλασία των επινεφριδίων με την ανεπάρκεια του CYP11B2, 
μία σπάνια μετάλλαξη που συνήθως διαγιγνώσκεται κατά τη βρεφική ηλικία και 
βελτιώνεται με την ηλικία, έτσι ώστε οι ενήλικες να είναι ασυμπτωματικοί. Η ασθενής 
μας παρουσίασε εντυπωσιακά διογκωμένα επινεφρίδια χωρίς διακριτά οζίδια και 
καμία άλλη εμφανή αιτία υπερπλασίας των επινεφριδίων.
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΑΠΟ DE-NOVO ΝΕΥΡΟ-
ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ

Ε. Καρβούνης1, Ι. Ζούπας1, Δ. Μπαντούνα2, Ρ.Δ. Παπαρώδης2,3, Ρ. Ευθυμιάδου4, Χ. 
Ιωακειμίδου5, Δ. Κελγιώργη1, Χ. Πανόπουλος6

1. Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Ευρωκλινική Αθηνών
2. Ιδιωτικό Ιατρείο, Πάτρα
3. Center for Diabetes and Endocrine Research, University of Toledo College of Medi-
cine and Life Sciences, Toledo, OH, USA
4. Τμήμα PET-CT, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Αθήνα
5. Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Ευρωκλινική Αθηνών
6. Τμήμα Ογκολογίας, Ευρωκλινική Αθηνών

Εισαγωγή: Τα νευροενδοκρινικά καρκινώματα από μεγάλα κύτταρα (LCNEC) 
είναι η σπανιότερη πρωτοπαθής κακοήθεια του προστάτη. Στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων εμφανίζονται έπειτα από θεραπεία αποστέρησης ανδρογόνων (ADT) 
σε ασθενείς με προϋπάρχον νεόπλασμα του προστάτη. Η εμφάνισή τους de novo 
αποτελεί ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο με μόλις 6 καταγεγραμμένα περιστατικά 
στην βιβλιογραφία. 
Ιστορικό παρούσης νόσου: Ένας άνδρας ασθενής 78 ετών χωρίς ιστορικό ADT 
προσήλθε με τραχηλική λεμφαδενοπάθεια και διόγκωση στον θυρεοειδή αδένα. 
Η διαγνωστική προσέγγιση περιλάμβανε PET/CT, MRI, CT, U/S, βιοψίες, καθώς και 
κυτταρολογικές και ανοσοϊστοχημικές εκτιμήσεις. Η κυτταρολογική εξέταση κατέδειξε 
πιθανό κακόηθες νεόπλασμα του θυρεοειδούς, του τύπου του καρκινώματος 
χαμηλής διαφοροποίησης. Πραγματοποιήθηκε χειρουργείο ολικής θυρεοειδεκτομής 
με αμφοτερόπλευρο ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό του τραχήλου. Η ιστολογική 
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ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟ-
ΠΑΘΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ IgG4 ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ

Κ. Παπαδημητρίου, Μ. Μουστάκη, Α. Τσιτσιμπής, Ν. Παπανικόλα, Ε. Παλιούρα, Γ. 
Κυριακόπουλος, Ν. Καλογερής, Λ. Σπανού, Α. Βρυωνίδου-Μπομποτά
Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού - Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. 
Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.

Εισαγωγή: Η IgG4 θυρεοειδίτιδα (IgG4T) αποτελεί μια ασυνήθη μορφή θυρεοειδίτιδας. 
Χαρακτηρίζεται από διήθηση του αδένα από IgG4 πλασματοκύτταρα και ίνωση με 
αποτέλεσμα διόγκωση και δυσλειτουργία αυτού. Ως κλινική οντότητα περιλαμβάνει 
περιπτώσεις κυρίως θυρεοειδίτιδας Hashimoto (HT), αλλά και Graves και Riedel. Η 
διάγνωση τίθεται από τα προταθέντα απεικονιστικά και ιστοπαθολογικά κριτήρια. 
Το θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς (PTC) αποτελεί το συχνότερο νεόπλασμα 
θυρεοειδούς (~90%). Συνύπαρξη αυτού με HT απαντάται περίπου στο 23-30% και 
θεωρείται  καλύτερης πρόγνωσης από τις περιπτώσεις χωρίς HT, ενώ η σχέση του με 
την IgG4T δεν έχει αποσαφηνισθεί. Το αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας μεταστατικό 
PTC είναι επίσης μια  εξαιρετικά σπάνια κλινική περίπτωση. 

CR13

εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσματος κατέδειξε την παρουσία μεταστατικού 
καρκίνου του τύπου LCNEC στον θυρεοειδή. Επιπλέον μεταστάσεις ανευρέθηκαν στα 
επινεφρίδια άμφω. Παρά την επιθετική θεραπευτική προσέγγιση, ο ασθενής υπέκυψε 
στη νόσο του. 
Περίληψη: Περιγράφουμε τον πρώτο ασθενή παγκοσμίως, πάσχοντα από de novo 
προστατικό LCNEC με μεταστάσεις στον θυρεοειδή αδένα και τα επινεφρίδια. 
Συμπέρασμα: Τα de novo LCNEC του προστάτη είναι σπάνια και επιθετικά νεοπλάσματα 
με κακή πρόγνωση. Είναι ανθεκτικά στα περισσότερα θεραπευτικά σχήματα, έχουν 
μεγάλη πιθανότητα να δώσουν μεταστάσεις και συνήθως διαγιγνώσκονται σε 
προχωρημένο στάδιο. Περαιτέρω μελέτη είναι απαραίτητη για να χαρακτηριστούν 
πλήρως οι όγκοι αυτοί.
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Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 48 ετών προσήλθε στα Τ.Ε.Ι αιτιώμενη διόγκωση 
θυρεοειδούς αδένα από έτους σε έδαφος γνωστής HT, υπό αγωγή υποκατάστασης 
με θυροξίνη. Η ασθενής ήταν κλινικά και βιοχημικά ευθυρεοειδική. Από τη ψηλάφηση 
του τραχήλου διαπιστώθηκε βρογχοκήλη υπόσκληρης υφής, με άμφω ψηλαφητούς, 
ανώδυνους, μαλθακούς και ευκίνητους λεμφαδένες. Η υπερηχογραφική μελέτη 
ανέδειξε αυξημένες διαστάσεις του αδένα, ανομοιογένεια, έντονα υποηχωγενές και 
χαμηλής αγγείωσης παρέγχυμα, μικροκυστικές εκφυλίσεις και υπερηχωγενή στοιχεία 
και πολλαπλούς διογκωμένους τραχηλικούς λεμφαδένες πλαγίων και κεντρικού 
διαμερίσματος. Διενεργήθηκε παρακέντηση (FNA) δύο τραχηλικών λεμφαδένων 
του κεντρικού διαμερίσματος με ύποπτους χαρακτήρες, όπου τα ευρήματα ήταν 
συμβατά με μη ειδικού τύπου αντιδραστική λεμφαδενίτιδα. Στη συνέχεια, η ασθενής 
παρουσίασε σταδιακή επιδείνωση της κλινικής της εικόνας με περαιτέρω αύξηση 
της βρογχοκήλης, με έντονα ξυλώδη υφή, καθώς και εγκατάσταση δυσκαταποσίας 
και βράγχους φωνής. Η παθολοανατομική μελέτη, μετά από βιοψία ιστοτεμαχίου 
(core biopsy) του θυρεοειδούς, κατέδειξε ευρήματα συμβατά με τον ινώδη 
υπότυπο HT και υπέρ IgG4+ νόσου. Παράλληλα, βρέθηκε αυξημένος τίτλος IgG4 
στην ανοσοηλεκτροφόρηση των λευκωμάτων ορού, οπότε και τέθηκε η διάγνωση 
πιθανής IgG4-T. Στα πλαίσια διερεύνησης για ενδεχόμενη βλάβη σε άλλα όργανα, 
διενεργήθηκε αξονική τομογραφία θώρακα, κοιλίας και οπισθοπεριτοναικού χώρου 
χωρίς παθολογικά ευρήματα. Η ασθενής τέθηκε σε αγωγή με μεθυλπρεδνιζολόνη 
16mg/ημ με αποτέλεσμα τη σταδιακή βελτίωση της κλινικής και υπερηχογραφικής 
εικόνας. Μετά από χειρουργική εκτίμηση, αποφασίσθηκε η διενέργεια ολικής 
θυρεοειδεκτομής. Η ιστολογική μελέτη προσδιόρισε αλλοιώσεις HT με ικανή ίνωση 
και χωρίς νεοπλασματικά στοιχεία  στο παρασκεύασμα του θυρεοειδούς και διήθηση 
από PTC, θυλακιώδους υπότυπου, στο παρασκεύασμα δύο εξαιρεθέντων τραχηλικών 
λεμφαδένων. Μετεγχειρητικά χορηγήθηκαν 50 mCi Ιώδιο-131 (ablation). Στο ολόσωμο 
μεταθεραπευτικό σπινθηρογράφημα δεν υπήρχαν εστίες πρόσληψης το οποίο, 
σε συνδυασμό με τα μη μετρητά επίπεδα TG και τα αρνητικά Αnti-Tg αντισώματα, 
συνηγορεί υπέρ ύφεσης της νόσου. 
Συζήτηση: Η IgG4-T, αν και ασυνήθης κλινική οντότητα, θα πρέπει να υπάρχει στη 
διαφοροδιαγνωστική σκέψη κατά τη διερεύνηση διόγκωσης του θυρεοειδούς αδένα. 
Η συνύπαρξη αυτής με PTC αποτελεί πρόκληση στη διαχείριση, καθώς δεν έχει ακόμα 
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ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΟ ΑΔΕΝΩΜΑ ΥΠΟΦΥΣΗΣ Ή ΑΝΔΡΟΠΑΥΣΗ;

Ε. Διβάρης1*, Α. Μίχου1*, Φ. Αδαμίδου1, Α. Χέβα2, Β. Χαμπίδης1, Μ. Κήτα1

1. Ενδοκρινολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
2. Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, ΑΧΕΠΑ, Πανε-
πιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
* Και οι δύο συγγραφείς συμμετείχαν εξίσου 

Εισαγωγή: Τα εκκριτικά γοναδοτρόπα αδενώματα σε ηλικιωμένους άνδρες (και 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες) δύσκολα αναγνωρίζονται, καθώς είναι κλινικά 
σιωπηλά και  δεν διαφοροποιούνται βιοχημικά από τον πρωτοπαθή υπογοναδισμό. 
Επιπλέον, 20% των γοναδοτροπινωμάτων είναι ανοσοϊστοχημικά αρνητικά στις 
γοναδοτροπίνες. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστεί διαγνωστικό 
δίλημμα μεταξύ μη λειτουργικού αδενώματος της υπόφυσης και ανδρόπαυσης. 
Παρουσιάζουμε περίπτωση άρρενος ασθενούς με μακροαδένωμα υπόφυσης, 
εκκρίνον FSH. 
Παρουσίαση περιστατικού: Άντρας 65 ετών, με ατομικό ιστορικό νοσογόνου 
παχυσαρκίας, δυσλιπιδαιμίας, αρτηριακής υπέρτασης, παραπέμπεται για διερεύνηση 
μακροαδενώματος υπόφυσης που βρέθηκε σε μαγνητική υπόφυσης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε λόγω έκπτωσης οπτικών πεδίων από έτους. Ο ασθενής ανέφερε 
μετωπιαία κεφαλαλγία από έτους και στυτική δυσλειτουργία από 3ετίας. Από την 
κλινική εξέταση διαπιστώθηκε όγκος όρχεων 25 ml άμφω και απουσία γυναικομαστίας. 
Το υπερηχογράφημα οσχέου έδειξε επιμήκη διάμετρο όρχεων 4cm με παρουσία 
υδροκήλης άμφω, διατεταμένα αγγεία ημιοσχέων και απουσία μάζας. Το 

CR14

ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

αποσαφηνιστεί ο ρόλος της στην πρόγνωση της πορείας των ασθενών. Η μη εντόπιση 
της πρωτοπαθούς εστίας οφείλεται πιθανά στο μέγεθος αυτής (<3mm) ή/και την 
εκτεταμένη ίνωση του αδένα.
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σπερμοδιάγραμμα του ασθενούς ήταν φυσιολογικό, με βάση τα κριτήρια WHO 2021.
Ο ορμονολογικός έλεγχος, ανέδειξε αυξημένες τιμές FSH: 25.14 IU/L (Φ.Τ. 1.27-19 IU/L), 
LH 3.59 IU/L (Φ.Τ. 1.2-8.6 IU/L), χαμηλή τεστοστερόνη σε επανειλημμένες μετρήσεις 
258.68 ng/ml (Φ.Τ <300 ng/ml), αυξημένη τιμή α-υπομονάδας 5.5 IU/L (Φ.Τ. 0-0,8 
IU/L), με επάρκεια λοιπών αξόνων. 
Ο απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική υπόφυσης, ανέδειξε ανομοιογενή 
χωροκατακτητική εξεργασία μέγιστης διαμέτρου 4.3x3.6cm, με λοβωτό περίγραμμα, 
πίεση επί του οπτικού χιάσματος και επέκταση στον σφηνοειδή και σηραγγώδεις 
κόλπους άμφω. (Εικόνες 1-3)   

Μετά από διέγερση με LHRH προέκυψε αύξηση FSH κατά 30% και τριπλασιασμός της 
LH, ενώ μετά από διέγερση με TRH παρατηρήθηκε απουσία παράδοξης ανταπόκρισης 
των γοναδοτροπινών. 
LHRH-test                                                        TRH-test

FSH (IU/L): — LH (IU/L): — TSH (mIU/L): —



ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙO
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
& ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒHΤΗ

DIVANI CARAVEL
ΑΘΗΝΑ

28-30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2022

CASE REPORTS

180180

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΝΟΣ 
ΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΦΟΥ ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ NELSON

Φ. Αδαμίδου, Π. Κομζιά, Ε. Διβάρης, Μ. Κήτα
Ενδοκρινολογική Kλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Το σύνδρομο Nelson είναι μια σπάνια επιπλοκή της νόσου Cushing 
μετά από αμφοτερόπλευρη επινεφριδεκτομή. Δεν υπάρχει ακόμη αποτελεσματική 
θεραπεία. Οι ασθενείς με σ. Nelson ανταποκρίνονται στα υποθαλαμικά ερεθίσματα 
σαφώς διαφορετικά τόσο από τους ασθενείς με νόσο Cushing όσο και εκείνους με 
νόσο Addison. Περιγράφουμε την απόκριση στις τυπικές δοκιμασίες διέγερσης ACTH 
σε ασθενή με σύνδρομο Nelson
Περιστατικό: Γυναίκα 46 ετών παρουσιάζεται με ACTH εξαρτώμενη νόσο Cushing. Ο 
απεικονιστικός έλεγχος της υπόφυσης ανέδειξε μικροαδένωμα υπόφυσης αριστερά 
διαστάσεων 4x3χιλ ενώ αποκλείστηκαν αιτίες έκτοπου σ. Cushing. Η ασθενής, 
αφού αντιμετωπίστηκε ανεπιτυχώς με διασφηνοειδική εκτομή του αδενώματος, 
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Ο ασθενής υπεβλήθη σε διασφηνοειδική εκτομή αδενώματος 12/2021. Η 
ιστοπαθολογική εξέταση ανέδειξε ευρήματα συμβατά με αδένωμα υπόφυσης, 
αρνητικό στις βFSH, ACTH, TSH, GH και PRL.
Συμπέρασμα: Στον ηλικιωμένο άντρα με κλινικά μη λειτουργικό μακροαδένωμα 
υπόφυσης και αυξημένη FSH ορού, η ανδρόπαυση αποτελεί εναλλακτική διάγνωση 
όταν το αδένωμα  είναι ανοσοϊστοχημικά αρνητικό στις γοναδοτροπίνες. Στην 
περίπτωση αυτή ανοσοϊστοχημική θετικότητα στον SF1 και αυξημένη/φυσιολογική 
ινχιμπίνη Β ορού θα βοηθούσαν στη διαφορική διάγνωση υπέρ του εκκριτικού 
ωοθυλακιοτρόπου αδενώματος.
Βιβλιογραφία: 
1. Haddad AF et al, Neurosurg Focus 48 (6):E13, 2020
2. Huhtaniemi IT, Ann Endocrinol (Paris) 2014 May;75(2):128-31
3. Trouillas J et al, Cancers 2020, 12, 514; doi:10.3390/cancers12020514
4. Nishioka H et al, Endocr Pathol 2015 Dec;26(4):349-55
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τέθηκε σε αγωγή με πασιρεοτίδη ο.6 mg δις ημερησίως για ένα έτος. Στην αγωγή 
αυτή είχε μερική απάντηση ωστόσο εμφάνισε σοβαρή υπεργλυκαιμία και η  αγωγή 
αυτή διακόπηκε. Χορηγήθηκε φλουκοναζόλη 200 mg ημερησίως για 6 μήνες, σε 
συνδυασμό με καμπεργολίνη 1mg 2 φορές την εβδομάδα, με μικρό όφελος. Τελικά 
η ασθενής αντιμετωπίστηκε με αμφοτερόπλευρη επινεφριδεκτομή τον 03/2016 και 
τέθηκε σε αγωγή υποκατάστασης με υδροκορτιζόνη 20-10mg και φλουδροκορτιζόνη 
0.1 mg ημερησίως ενώ οι υπόλοιποι υποφυσιακοί άξονες διατηρούνται ακέραιοι. 
Δύο χρόνια αργότερα νέα μαγνητική ανέδειξε υποφυσιακή μάζα αριστερά που 
μέσα στους επόμενους 32 μήνες έφτασε σε μέγεθος τα 32χιλ (10/2020). Σταδιακή 
μελάγχρωση δέρματος ήταν ορατή από το 2018 ενώ ο σακχαρώδης διαβήτης ήταν 
καλά ελεγχόμενος με GLP-1R αγωνιστή και μετφορμίνη.
Τα επίπεδα της ACTH σταδιακά αυξήθηκαν από το 2016, φτάνοντας την τιμή ACTH 
πρωί 1886pg/ml (ΦΤ 7-64) και ACTH βράδυ 1235pg/ml (ΦΤ 5-30) στο τέλος του 2021.
Στη δοκιμασία διέγερσης με δεσμοπρεσσίνη εμφάνισε μία έντονη απόκριση με ACTH 
>2000pg/ml (χωρίς να γίνουν αραιώσεις), 3 φορές πάνω από την βασική τιμή στα 
15’,παραμένοντας σε αυτά τα επίπεδα έως τα 120’.
Έντονη ήταν η απόκριση μετά τη διέγερση με CRH, με την ACTH να ανεβαίνει από 
1741pg/ml σε >2000pg/ml στα 15’επιστρέφοντας στη βασική τιμή στα 120’.
Επίσης, τα επίπεδα της ACTH μειώθηκαν στα 134 pg/ml μετά από ολονύχτια καταστολή 
με 8mg δεξαμεθαζόνη.
Συμπέρασμα: Παθολογικές και διακριτές υποθαλαμο-υποφυσιακές δυναμικές 
βρίσκονται πίσω από την παθοφυσιολογία του συνδρόμου Nelson, που δεν μπορούν να 
εξηγηθούν μόνο από την απουσία της επινεφριδιακής αρνητικής ανατροφοδότησης. 
Σε ασθενείς με ειδάλλως ακέραιη υποφυσιακή λειτουργία η επαναλαμβανόμενη 
νευχοχειρουργική ή ακτινοθεραπεία δεν είναι πάντα επιθυμητές επιλογές και η χρήση 
της πασιρεοτίδης είναι περιορισμένη. Η περίπτωση αποκλεισμού των CRH υποδοχέων 
θα μπορούσε να είναι μία λογική θεραπευτική επιλογή σε αυτή την κλινική περίπτωση.
Βιβλιογραφία:
1. Barber TM et al, European Journal of Endocrinology (2010) 163 495-507
2. Patel J et al, Neurosurg Focus 38 (2):E14, 2015
3. He Χ & Spencer-Segal JL: Clinical Diabetes and Endocrinology (2020) 6:22
4. Oldfield EH et al, J Clin Endocrinol Metab 62: 1020,1986
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ΝΟΣΟΣ CUSHING ΛΟΓΩ ΔΙΠΛΩΝ ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΩΝ ΜΙΚΡΟΑΔΕ-
ΝΩΜΑΤΩΝ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ε. Γιαγουρτά1, Α. Καλαντζή1, Γ. Καντή1, Ε. Καλιακάτσου1, Α. Σερέτης2, Ε. Σιάτρα3, Π. 
Αραπαντώνη-Δαδιώτη3, Θ. Κουνάδη1, Α. Φούντας1

1. Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
“Γεώργιος Γεννηματάς”
2. Ε’ Νευροχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο “Ερρίκος Ντυνάν”, Αθήνα
3. Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Νοσοκομείο “Ερρίκος Ντυνάν”, Αθήνα

Εισαγωγή: Τα διπλά υποφυσιακά αδενώματα, είτε ως ξεχωριστά διακριτοί όγκοι που 
ανιχνεύονται στον απεικονιστικό έλεγχο ή/και περιεγχειρητικά είτε ως μικτοί όγκοι 
που αφαιρούνται ως ένας και διαγιγνώσκονται κατά την ιστολογική εξέταση, είναι 
αρκετά σπάνια. Παρουσιάζουμε μία περίπτωση ασθενούς με Νόσο Cushing λόγω 
διπλών αδενωμάτων.
Παρουσία Περιστατικού: Γυναίκα, 66 ετών, προσήλθε λόγω αμφοτερόπλευρων 
αδενωμάτων επινεφριδίων, γνωστών από 7ετίας, η εκκριτική ικανότητα των οποίων 
δεν είχε διερευνηθεί στο παρελθόν, και φαινοτύπου Cushing (κεντρική παχυσαρκία, 
πανσεληνοειδές προσωπείο, λέπτυνση δέρματος, δασυτριχισμός, εύκολες 
εκχυμώσεις, αυχενικός ήβος). Το ατομικό της ιστορικό περιλάμβανε αρτηριακή 
υπέρταση, δυσλιπιδαιμία και οστεοπόρωση. Ο ορμονολογικός έλεγχος της ασθενούς 
ανέδειξε ACTH - εξαρτώμενη υπερκορτιζολαιμία (επίπεδα κορτιζόλης μετά από 
διήμερη καταστολή με 2 mg δεξαμεθαζόνης ημερησίως: 4.8 μg/dl, ελεύθερη κορτιζόλη 
ούρων 24ώρου: 94 mg - φυσιολογικές τιμές: 6-75, βασική ACTH: 48.7 pg/ml) και 
υπερανδρογοναιμία (ολική τεστοστερόνη: 0.6 ng/ml - φυσιολογικές τιμές: 0.1-0.56, 
DHEAs: 5101 ng/ml - φυσιολογικές τιμές: 63-3770). Στο πλαίσιο διερεύνησης της ACTH 
- εξαρτώμενης υπερκορτιζολαιμίας διενεργήθηκε δοκιμασία διέγερσης με 100 mcg 
CRH η οποία ήταν ενδεικτική Νόσου Cushing (αύξηση κατά 161% και 105% των επιπέδων 
ACTH και κορτιζόλης αντίστοιχα). Η μαγνητική τομογραφία υπόφυσης ανέδειξε δύο 
μικροαδενώματα με κυστική εκφύλιση (διαστάσεων 8.3 mm στη δεξιά πλευρά και 
6.8 mm στην αριστερή). Η ασθενής υποβλήθηκε σε διασφηνοειδική χειρουργική 
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟ-
ΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΠΑΡΑ-
ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ rhPTH(1–84)

Φ. Αδαμίδου, Π. Κομζιά, Γ. Μηντζιώρη, Μ. Κήτα
Ενδοκρινολογική κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Η υποκατάσταση με rhPTH(1-84) είναι θεραπεία επιλογής στους ενήλικες 
με χρόνιο υποπαραθυρεοειδισμό, μη καλά ελεγχόμενο με τη συνήθη θεραπεία. 
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επέμβαση και περιεγχειρητικά επιβεβαιώθηκαν τα απεικονιστικά ευρήματα και 
αφαιρέθηκαν τα δύο αδενώματα. Τα επίπεδα κορτιζόλης την 4η μετεγχειρητική 
ημέρα ήταν 13.6 μg/dl οπότε η ασθενής εξήλθε χωρίς αγωγή υποκατάστασης με 
υδροκορτιζόνη. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε κορτικοτρόφα αδενώματα υπόφυσης. 
Οι δείκτες Ki67 και p53 εμφάνιζαν έκφραση σε <1% των κυττάρων των αδενωμάτων. Η 
ασθενής επανεκτιμήθηκε δύο μήνες μετά το χειρουργείο όπου εμφάνιζε ύφεση νόσου 
(επίπεδα κορτιζόλης μετά από 1 mg δεξαμεθαζόνης: 0.9 μg/dl, ελεύθερη κορτιζόλη 
ούρων 24ώρου εντός φυσιολογικών επιπέδων) και βελτίωση των συμπτωμάτων και 
των σημείων υπερκορτιζολαιμίας. 10 μήνες μετά το χειρουργείο η ασθενής παραμένει 
σε ύφεση νόσου χωρίς αγωγή υποκατάστασης με υδροκορτιζόνη. 
Συζήτηση: Τα διπλά υποφυσιακά αδενώματα είναι αρκετά σπάνια και, με βάση τις 
λίγες καταγεγραμμένες περιπτώσεις, συνήθως αφορούν συνδυασμούς εκκριτικών 
και μη εκκριτικών αδενωμάτων. Η ταυτόχρονη παρουσία δύο κορτικοτρόφων 
αδενωμάτων είναι εξαιρετικά σπάνια. Επιπλέον, η καθυστερημένη ύφεση της Νόσου 
Cushing μετά τη χειρουργική αδενωματεκτομή είναι επίσης σπάνια (5-6% σύμφωνα 
με τη βιβλιογραφία). Η δική μας ασθενής αποτελεί μια πολύ σπάνια περίπτωση καθώς 
εμφάνισε Νόσο Cushing λόγω διπλών εκκριτικών κορτικοτρόφων αδενωμάτων και 
καθυστερημένη ύφεση της νόσου μετά από τη χειρουργική εκτομή των αδενωμάτων.

ΟΣΤΑ
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Παρόλο που η αύξηση των δεικτών οστικού μεταβολισμού έχει αναφερθεί στις 
μελέτες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, σημαντική αύξηση τους σε συνδυασμό 
με κλινική συμπτωματολογία είναι εξαιρετικά σπάνια. Περιγράφουμε την περίπτωση 
ασθενούς με αυξημένο οστικό μεταβολισμό ως αποτέλεσμα θεραπείας με rhPTH(1-84).
Περιστατικό: Γυναίκα 26 ετών με σοβαρό μετεγχειρητικό υποπαραθυρεοειδισμό από 
δεκαετίας μετά από ολική θυρεοειδεκτομή για θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς 
(pT1N0) και τυχαία παραθυρεοειδεκτομή τριών αδένων παραπέμφθηκε για 
περαιτέρω αντιμετώπιση. Οι εργαστηριακές εξετάσεις υπό αγωγή με ανθρακικό 
ασβέστιο 4 gr, αλφακαλσιδόλη 3 mcg, ασπαρτικό μαγνήσιο 120 mg και θυροξίνη 137 
mcg ημερησίως ήταν οι εξής: TSH 0.33μIU/ml (0.27-4.7), TG <0.1ng/ml (<1), αρνητικά 
anti-TG, διορθωμένο Ca ορού 6.5mg/dl (ΦΤ 8.4-10.1), P ορού 6.6mg/dl (ΦΤ 2.7-4.5), 
Alb ορού 4.6g/dl (ΦΤ 3.9-5.1) , Cr ορού 0.7mg/dl, ALP ορού 55 IU/L (ΦΤ 23-104IU/L), 
PTH 5.1pg/ml (ΦΤ 15-65), 25(OH)D 34.9ng/ml (ΦΤ 20-50), 1,25(OH)2 D3 29pg/ml (ΦΤ 
18-80) και Ca ούρων 24h 539.7mg/24h (<250). Το υπερηχογράφημα νεφρών κατέδειξε 
μικρολιθίαση νεφρών άμφω.
Τέθηκε σε αγωγή με rhPTH(1-84) 50 mcg ημερησίως με σταδιακή τιτλοποίηση έως 
τα 100mcg σε διάστημα 6 μηνών. Η αλφακαλσιδόλη διακόπηκε και συνέχισε με 
ανθρακικό ασβέστιο 500mg και βιταμίνη D 1000IU ημερησίως με σημαντική κλινική 
και εργαστηριακή βελτίωση.
Μία εβδομάδα μετά την αύξηση της  rhPTH(1-84) στα 100 mcg, η ασθενής ανέφερε 
έντονα οστικά άλγη στα γόνατα και την πλάτη παράλληλα με αύξηση της ALP σε 
διαδοχικές μετρήσεις με τιμές 163IU/L, 221IU/L και 611IU/L (ΦΤ 23-104IU/L). Επίσης 
διαπιστώθηκε αύξηση στους δείκτες οστικού μεταβολισμού: bALP 49.8% (ΦΤ 38-49.3), 
CTx 1.59ng/ml (ΦΤ 0.04-0.6), P1NP 623ng/ml (ΦΤ 15-60) και οστεοκαλσίνη 157ng/
ml (ΦΤ 5.4-59.1). Δεν παρατηρήθηκε διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας και το 
υπερηχογράφημα ήπατος ήταν φυσιολογικό.
Στη συνέχεια η rhPTH (1-84) μειώθηκε σε 50mcg ημερησίως με σταδιακή βελτίωση 
του οστικού άλγους αλλά και άμεση, κλινική και βιοχημική υποτροπή του 
υποπαραθυρεοειδισμού. Τα επίπεδα της ALP ομαλοποιήθηκαν εντός 10 εβδομάδων 
στα ανώτερα φυσιολογικά όρια [113IU/L (46-116IU/L)]. Κατόπιν, η δόση τιτλοποιήθηκε 
στα 75 mcg ημερησίως σε συνδυασμό με ανθρακικό ασβέστιο 1000mg, μαγνήσιο 120 
mg και αλφακαλσιδόλη 1 mcg. Η ασθενής παρέμεινε σταθερή κλινικά και βιοχημικά 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΥΠΟΠΑ-
ΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ

Φ. Αδαμίδου1, Ε. Χαρταμπίλας2, Π. Κομζιά1, Π. Πρασσόπουλος2, Μ. Κήτα1, Θ. 
Παπαβραμίδης3

1. Ενδοκρινολογική κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
2. Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ
3. Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

Εισαγωγή: Διάφορες μέθοδοι με στόχο την ποσοτικοποίηση των επασβεστώσεων στα 
στεφανιαία αγγεία έχουν χρησιμοποιηθεί στη συνήθη κλινική πρακτική τις τελευταίες 
δεκαετίες για να συμβάλουν στην εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Ο 
υπολογισμός του φορτίου ασβεστίου σε άλλα όργανα και παθήσεις γίνεται συνήθως 
ποιοτικά ή ημιποσοτικά. Είναι γνωστό ότι ο χρόνιος υποπαραθυρεοειδισμός όπως και 
η κλασσική θεραπεία υποκατάστασης προκαλούν νεφρολιθίαση και επασβεστώσεις 
βασικών γαγγλίων. Προσπαθήσαμε να ποσοτικοποιήσουμε το φορτίο ασβεστίου σε 
τελικά όργανα σε μία σειρά ασθενών με διάφορες μορφές υποπαραθυρεοειδισμού 
με τη χρήση μίας τροποποιημένης κλίμακας Agatston.
Υλικό και μέθοδοι: Συμπεριλήφθηκαν πέντε ασθενείς (4 γυναίκες και ένας άνδρας, 
διάμεσης ηλικίας 30 ετών) με διάφορες μορφές χρόνιου υποπαραθυρεοειδισμού, οι 
οποίοι υπεβλήθησαν σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου ή/και νεφρών ως μέρος της 
συνήθους κλινικής πρακτικής τους τελευταίους  τρεις μήνες. Όλες οι απεικονίσεις 
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για τους επόμενους 6 μήνες. Οι τιμές της ALP αυξήθηκαν και πάλι αλλά παρέμειναν 
εντός του 10 % από την ανώτερη φυσιολογική τιμή.
Συμπέρασμα: Η αύξηση των δεικτών οστικού μεταβολισμού είναι αναμενόμενη 
με βάση τον μηχανισμό δράσης της rhPTH(1-84), παραμένοντας μακροπρόθεσμα 
εντός φυσιολογικών ορίων. Η αιτιολογία της παθολογικής αύξησης του οστικού 
μεταβολισμού που επηρεάζει την ανοχή στη θεραπεία ορισμένων ασθενών είναι 
άγνωστη.
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εκτελέστηκαν σε αξονικό τομογράφο GE Optima 660. Το πρωτόκολλο περιλάμβανε 
ελικοειδή σάρωση με πάχος τομής 0,625 χιλ. Το κατώτερο όριο επιφάνειας ανίχνευσης 
ήταν 0,1 mm2.
Οι εικόνες αναλύθηκαν σε σταθμό εργασίας Philips, ανεξάρτητα από το αν ήταν 
ορατές οι εναποθέσεις ασβεστίου. Ο αλγόριθμος κλίμακας Agatston (Heart-
Beat-CS, v4.1.7.22037) τροποποιήθηκε για τον εντοπισμό ασβεστούχων λίθων, με 
ουδό πυκνότητας τα 90 HU εντός των περιοχών ενδιαφέροντος (βασικά γάγγλια και 
νεφρικός μυελός).

Ασθενείς Ηλικία Πάθηση Διάρκεια Θεραπεία

Score

Νεφρικός 

μυελός

Score

Βασικά 

γάγγλια

1 30

Ηπιος 

μετεγχειρη-

τικός 

υποπαραθυ-

ρεοειδισμός

4 έτη

Ασβέστιο 

1000mg/d 

& vitamin 

D3 50.000IU 

μηνιαίως

0 -

2 87

Ιδιοπαθής

υποπαραθυ-

ρεοειδισμός

Δια βίου
Αλφακαλσιδόλη

0.5mcg/d
0.04 0.24

3 26

Σοβαρός 

μετεγ-

χειρητικός

υποπαραθυ-

ρεοειδισμός

10 έτη
rhPTH(1-84)

75 mcg/d
9.4 -
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Αποτελέσματα:
Συμπέρασμα: Η εφαρμογή μιας κατάλληλα τροποποιημένης κλίμακας Agatston μπορεί 
να προσφέρει ένα πρακτικό μέσο για την ακριβή διάγνωση και παρακολούθηση 
των αλλαγών στις επασβεστώσεις των τελικών οργάνων-στόχων στον χρόνιο 
υποπαραθυρεοειδισμό στο σημείο φροντίδας.
Βιβλιογραφία: 
1. Sandfort V, Diagnostic and Interventional Imaging (2017) 98;3-10
2. Saha S et al, JCEM 105(4); April 2020: pp e1215e1224
3. Ketteler M etal, Adv Ther (2021) 38:1946-1957
4. Khan AA et al, European Journal of Endocrinology (2019)180,pp1-P23

Ασθενείς Ηλικία Πάθηση Διάρκεια Θεραπεία

Score

Νεφρικός 

μυελός

Score

Βασικά 

γάγγλια

4 34

Ψευδουπο-

παραθυρεοει-

δισμός τύπου 

1α

Δια βίου

vitamin D3

50.000IU 

μηνιαίως

- 0

5 24

Σοβαρός 

ιδιοπαθής 

υποπαραθυ-

ρεοειδισμός

7 έτη
rhPTH(1-84)

75 mcg/d
NA 260.3

-: Μη διαθέσιμο
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ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑ  ΣΕ ΕΦΗΒΗ ΜΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟ-
ΛΑΚΤΙΝΩΜΑ

Κ. Πετσάνης, Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου1,  Γ. Μαρκογιαννάκης2, Σ. Λέκα1, Μ. Καφετζή2, 
Σ. Φακιολάς3, Σ. Μιχαλάκος1

1. Τμήμα Ενδοκρινολογικό - Αύξησης και Ανάπτυξης , Γ.Ν. Παίδων Αθηνών “Π. & Α. 
Κυριακού”
2. Νευροχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν. Παίδων Αθηνών “Π. & Α. Κυριακού”
3. Βιοχημικό - Ορμονολογικό τμήμα, Νοσ. Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”

Σκοπός: Η παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης κοριτσιού με μακροπρολακτίνωμα.
Παρουσίαση περίπτωσης: Κορίτσι 14,5 ετών λόγω πρωτοπαθούς αμηνόρροιας. Στην 
αντικειμενική εξέταση Βάρος σώματος: 79,5 Κg (>95η ΕΘ), Ύψος σώματος: 169,8 cm 
(>95η ΕΘ). Στάδιο ενήβωσης κατά Tanner: μαστοί IV, τρίχωση μασχάλης IV και εφηβαίου 
IV. Ο εργαστηριακός έλεγχος αποκάλυψε σημαντική υπερπρολακτιναιμία με PRL 
>1000,0 ng/ml (2.8-29) με μετρήσιμες FSH (7,7mIU/ml), LH (2,4mIU/ml), E2 (38pg/ml) 
και φυσιολογικά επίπεδα TSH (3,233mIU/ml), FT4 (12,7 pmol/l) και κορτιζόλης (πρωινή 
11,7μg/dl). Ο απεικονιστικός έλεγχος έδειξε την παρουσία μακροπρολακτινώματος 
με επέκταση υπερεφιππιακά και πίεση του οπτικού χιάσματος.  Ο έλεγχος των 
οπτικών πεδίων ανέδειξε μη ειδικού τύπου περιφερικό περιμετρικό οπτικό έλλειμμα 
σε ένα τεταρτημόριο και στους δυο οφθαλμούς. Η οπτική τομογραφία συνοχής 
επί της κεφαλής του οπτικού νεύρου ανέδειξε την παρουσία ήπιας λέπτυνσης στο 
ρινικό τεταρτημόριο της κεφαλής του οπτικού νεύρου αριστερά. Μετά και την 
νευροχειρουργική εκτίμηση αποφασίστηκε η συντηρητική θεραπεία με αγωνιστή 
ντοπαμίνης, συγκεκριμένα καβεργολίνη, με σταδιακή αύξηση της δόσης. Με δόση 
0,5mg 2 φορές την εβδομάδα μειώθηκαν τα επίπεδα προλακτίνης (920ng/ml) και  
ένα μήνα μετά ανέφερε εμμηναρχή. Ο επαναληπτικός έλεγχος των οπτικών πεδίων 
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ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
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ΥΠΕΡΕΦΙΠΠΙΑΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΟΥ 
ΡΥΘΜΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ

Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου1, Σ. Γλυκοφρύδη2, Ε. Δικαιάκου1, Μ. Νικήτα3, Γ. 
Μαρκογιαννάκης4, Μ. Μπάκα3, Σ. Μιχαλάκος1

1. Τμήμα Ενδοκρινολογικό - Αύξησης και Ανάπτυξης, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων 
Αθηνών “Π. & Α. Κυριακού”
2. Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας “Γ. Γεννηματάς” 
3. Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παίδων Αθηνών “Π. & Α. Κυριακού”
4. Νευροχειρουργικό Τμήμα , Γ.Ν. Παίδων Αθηνών “Π. & Α. Κυριακού”
Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης κοριτσιού με επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης 
και μείωση της οπτικής οξύτητας, λόγω γερμινώματος
Περιγραφή περιστατικού: Πρόκειται για κορίτσι ελληνικής καταγωγής, με ελεύθερο 
περιγεννητικό, ατομικό και οικογενειακό αναμνηστικό, με χρονολογική ηλικία 73/12 
ετών, που παρουσίασε μείωση οπτικής οξύτητας σε συνδυασμό με υπνηλία σταδιακά 
επιδεινούμενη και πολυδιψία πολυουρία καθώς και νυκτουρία αγνώστου ενάρξεως. 
Ένα έτος πριν τη διάγνωση είχε διαπιστωθεί χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης και μείωση 
της εκατοσδτιαίας θέσης αναστήματος από την 75η θέση στη 10η θέση σε  διάστημα 
τεσσάρων ετών. Στον εργαστηριακό έλεγχο είχε διαπιστωθεί χαμηλό ειδικό βάρος 
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και οπτική τομογραφία συνοχής μετά από έναν μήνα δεν ανέδειξαν μεταβολές. Η 
δόση της καβεργολίνης σταδιακά αυξήθηκε σε 1mg 2 φορές την εβδομάδα παρά 
την εμμηναρχή, λόγω των βελτιωμένων αλλά ακόμα αυξημένων τιμών προλακτίνης 
(446,5ng/ml)  και της μη υποστροφής του μακροπρολακτινώματος στον επανέλεγχο 
με MRI στους πέντε μήνες μετά την έναρξη αγωγής.  
Συμπέρασμα: Υποψία για ύπαρξη προλακτινώματος πρέπει να τίθεται σε κορίτσια 
με αμηνόρροια και/ή γαλακτόρροια. Η διάγνωση τους ωστόσο είναι σχετικά απλή 
με τον προσδιορισμό των τιμών προλακτίνης και ακολούθως την ΜRI υποφύσεως-
τουρκικού εφιππίου. Η θεραπεία πρώτης γραμμής είναι οι αγωνιστές ντοπαμίνης. Η 
έγκαιρη αναγνώριση οδηγεί σε καλύτερη πρόγνωση και λιγότερες επιπλοκές.
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ούρων, χαμηλή IGF-1, καθώς και χαμηλή FT4. Τότε δεν πραγματοποιήθηκε περαιτέρω 
διερεύνηση. Με τη παρούσα κλινική εικόνα, η ασθενής εκτιμήθηκε αρχικά από 
παιδίατρο όπου διαπιστώθηκε χσμηλό ρυθμό ανάπτυξης, νωθρότητα, βραδυκαρδία 
και μειωμένη οπτική οξύτητα (1/10 άμφω). Από τη βυθοσκόπηση που ακολούθησε 
διαπιστώθηκε ατροφία οπτικού νεύρου. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου 
ανέδειξε συμπαγή εξεργασία (δ: 3.3*3.6*4.2εκ) που καταλάμβανε την υπερεφιππιακή 
δεξαμενή, επεκτεινόταν στις γύρω δομές ασαφοποιώντας ή απωθώντας αυτές 
και με έντονη σκιαγραφική ενίσχυση. Η χειρουργική εξαίρεση τμήματος του όγκου 
επιβεβαίωσε ιστολογικά την ύπαρξη γερμινώματος. Ο επαναληπτικός ορμονολογικός 
έλεγχος επιβεβαίωσε υποφυσιακή ανεπάρκεια που συνίστατο σε άποιο διαβήτη 
(ε.β. ούρων 1002), κεντρικό υποθυρεοειδισμό (T4: 0,78 ng/dl, TSH: 3,7 μIU/ml), 
ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης (IGF-I: 42 ng/ml και δευτερογενή επινεφριδιακή 
ανεπάρκεια (κορτιζόλη: 2 μg/dl). Τέθηκε σε αγωγή με δεσμοπρεσσίνη, θυροξίνη 
και υδροκορτιζόνη. Για την αντιμετώπιση του γερμινώματος μετεγχειρητικά έλαβε 
συστηματική χημειοθεραπεία (ΧΜΘ) με 4 κύκλους Καρβοπλατίνης-Ιφωσφαμίδης-
Ετοποσίδης, ακτινοβολία (RT) τοπικά περικοιλιακά στον εγκέφαλο (24 Gy) καθώς 
και στην έκταση της αρχικής βλάβης (16Gy). Η ασθενής παρουσίασε πολύ καλή 
ανταπόκριση στη θεραπεία και  η MRI έξι μήνες μετά την αρχική διάγνωση απεικόνιζε τη 
βλάβη σαφώς μειωμένη (δ:1.0*0.9*1.3εκ) και χωρίς σκιαγραφική ενίσχυση. Η ασθενής 
λαμβάνει θεραπεία υποκατάστασης και η όρασή της έχει μερικώς αποκατασταθεί. 
Παρακολουθείται ανά τρίμηνο. Εάν η νόσος παραμείνει σε ύφεση για τουλάχιστον 1 
χρόνο θα επανεκτιμηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης και η έκκριση της αυξητικής ορμόνης 
ώστε να χορηγηθεί θεραπεία με αυξητική ορμόνη για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη.
Συμπέρασμα: Η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης αποτελεί σημείο που πρέπει να 
εφιστά στην προσοχή παιδιάτρων και παιδοενδοκρινολόγων, ιδιαίτερα όταν ο ρυθμός 
είναι πολύ χαμηλός και συνδυάζεται με συμπτώματα άποιου διαβήτη ή συνυπάρχει 
κεντρικός υποθυρεοειδσμός. Η έγκαιρη αναγνώριση και διερεύνηση είναι απαραίτητη 
ώστε να προλαμβάνονται σε πρωιμότερο στάδιο πιθανοί ενδοκράνιοι όγκοι.
Βιβλιογραφία:
1. Cristina Ilcus et al .Molecular Pathology and Targeted Therapies for Personalized Man-
agement of Central Nervous System Germinoma. J. Pers. Med. 2021, 11, 661
2. Charles A. et al.Hypothalamic-Pituitary and Growth Disorders in Survivors of Child-
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hood Cancer: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Me-
tab, August 2018, 103(8):2761-2784
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