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ΒΕςΕΖΕΤ⊃Σ 

 

Α µαλιγνυσ ηεµατολ⌠γιαι βετεγσγεκ γψ⌠γψυλ〈σι εσλψνεκ ϕαϖτ〈σ〈βαν, α 

τερ〈πια σικερεσσγνεκ νϖελσβεν λνψεγεσ σζερεπετ ϕ〈τσζικ α ποντοσ 

διαγν⌠ζισ φελ〈λλτ〈σα, α λευκµια τπυσ〈νακ κορρεκτ µεγηατ〈ροζ〈σα. Α κεζελσ 

ϖ〈ρηατ⌠ κιµενετελνεκ ελ!ρεϕελζστ σζολγ〈λϕα α κλνβζ! προγνοσζτικαι 

φακτοροκ δετεκτ〈λ〈σα µ〈ρ α βετεγσγ κεζδετν, µελψεκ ισµερετε α 

κεµοτερ〈πι〈σ κεζελστ ισ βεφολψ〈σοληατϕα. Μινδεηηεζ α τυµοροσ σεϕτεκ µινλ 

σοκολδαλββ καρακτεριζ〈λ〈σα, ν. µυλτιπαραµετρικυσ αναλζισε σζκσγεσ, 

µελψνεκ σορ〈ν εγψσζερρε τββ αδατοτ νψερηετνκ α σεϕτεκ στρυκτυρ〈λισ σ 

φυνκχιον〈λισ ϕελλεµζ!ιρ!λ. Αζ ιµµυνφενοτπυσ ϖιζσγ〈λατοκ α σεϕτϖοναλ σ α 

σεϕτ ρεττσγι 〈λλαποτ〈νακ ποντοσ µεγ〈λλαπτ〈σα µελλεττ ινφορµ〈χι⌠τ νψϕτανακ 

α τυµοροσ σεϕτεκ αρ〈νψ〈ρ⌠λ, α κ⌠ροσ µαρκερ εξπρεσσζι⌠κρ⌠λ σ α µαλιγνυσ 

σεϕτχσοπορτον βελλ αζ εσετλεγεσ σζυβποπυλ〈χι⌠κρ⌠λ.  

Α λευκµι〈σ σεϕτεκ κοµπλεξ ιµµυνολ⌠γιαι σ γενετικαι ϕελλεµζσε νεµ χσακ 

α διαγν⌠ζισ φελ〈λλτ〈σ〈βαν σ α προγν⌠ζισ ελ!ρεϕελζσβεν φοντοσ, ηανεµ 

κϖετσεσ ϖιζσγ〈λατοκ φορµ〈ϕ〈βαν α βετεγσγ λεφολψ〈σα σορ〈ν ιγεν ναγψ 

σζερεπκ ϖαν α ρεµισσζι⌠ δετεκτ〈λ〈σ〈βαν, α µινιµ〈λισ ρεζιδυ〈λισ βετεγσγ 

(ΜΡ∆) κιµυτατ〈σ〈βαν σ α ρελαπσζυσοκ κοραι φελισµερσβεν ισ. Α µαλιγνυσ 

ηεµατολ⌠γιαι κ⌠ρκπεκ διαγνοσζτικ〈ϕ〈βαν σ αζ ΜΡ∆ ιµµυνολ⌠γιαι 
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κιµυτατ〈σ〈βαν µα α διρεκτ ϕελλτ µονοκλον〈λισ αντιτεστεκκελ ϖγζεττ 〈ραµλ〈σι 

χιτοµετριαι αναλζισ ϕελεντι α λεγοβϕεκτϖεββ σ λεγτββ ινφορµ〈χι⌠τ ηορδοζ⌠ 

ϖιζσγ〈λατι µ⌠δσζερτ. 

 

Α µαρκερϖιζσγ〈λατοκ διαγνοσζτικαι ϕελεντ!σγε 

Α σεϕτφελσζνι σ ιντραχιτοπλαζµατικυσ µαρκερκντ ισµερτ φεηρϕκ ζµε 

ρελατϖε ναγψ κ⌠πιασζ〈µβαν σζ〈µβαν µυτατηατ⌠ κι νορµ〈λ σ λευκµι〈σ 

σεϕτεκεν εγψαρ〈ντ. Ακυτ λευκµι〈σ µιντ〈κ εσετν, α κ⌠ροσ σεϕτϖοναλ 

(″λινεαγε″) λεγµεγβζηατ⌠ββ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ρα αζονβαν αζ 

ιντραχιτοπλαζµατικυσ αντιγνεκ σζολγ〈λνακ, µελψεκ 〈λταλ〈βαν µ〈ρ α φελσζνι 

µαρκερεκ µεγϕελενσε ελ!ττ κιµυτατηατ⌠ακ (1,2). Αζ ιντραχελλυλ〈ρισ µαρκερεκ 

µεγηατ〈ροζ〈σ〈ηοζ α σεϕτεκετ περµεαβιλιζ〈λνι κελλ, µελψ ϕελεντ!σεν 

βεφολψ〈σοληατϕα α ϖιζσγ〈λατ σζενζιτιϖιτ〈σ〈τ σ σπεχιφιχιτ〈σ〈τ ισ (3,4) εζρτ 

κλν φιγψελµετ ιγνψελ α µιντα ελ!κσζτσ τεχηνικαι ολδαλα, αζαζ α 

µεγφελελ! περµεαβιλιζ〈λ⌠ σ φιξ〈λ⌠ σζερ ηασζν〈λατα. Α µψελοιδ, α Τ σ Β 

λψµπηοιδ ϖοναλακ ελκλντσρε λεγινκ〈ββ α µιελοπεροξιδ〈ζ (ΜΠΟ), 

χψΧ∆3 σ χψΧ∆79α ηασζν〈ληατ⌠ (5−8). Εζεν αντιγνεκ ελλεν τββ αντιτεστ 

κλ⌠ν 〈λλ ρενδελκεζσρε, µελψεκ σπεχιφιχιτ〈σα σ σζενζιτιϖιτ〈σα ελτρ!. Εµελλεττ 

αζ αλκαλµαζοττ φλυορεσζχενσ φεστκεκ ισ βεφολψ〈σολϕ〈κ α δετεκτ〈λ〈σ 

σζενζιτιϖιτ〈σ〈τ. Εζρτ α περµεαβιλιζ〈λ⌠ σζερ µεγϖ〈λασζτ〈σα µελλεττ νεµ 
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λνψεγτελεν αζ αλκαλµαζοττ αντιτεστ κλ⌠νοκ ιλλ. α κλνβζ! φλυοροφ⌠ροκ 

κοµβιν〈χι⌠ϕ〈νακ ϖιζσγ〈λατα α σεϕτϖοναλ µεγβζηατ⌠ αζονοστ〈σ〈νακ χλϕ〈β⌠λ. 

Β〈ρ αζ 〈ραµλ〈σι χιτοµετριαι ϖιζσγ〈λατοκκαλ α µαλιγνιτ〈σ αζ εσετεκ 

τββσγβεν ϕ⌠λ βεσοροληατ⌠ α ϕελενλεγ ισµερτ µαρκερεκ σεγτσγϖελ, φοντοσ  

ολψαν ϕ µαρκερεκ κερεσσε, µελψεκ αζ εγψεσ αλτπυσοκ ελκλντστ 

βιζτονσ〈γοσαββ〈 τεσζικ. Κλνσεν αχυτ µψελοιδ λευκµι〈κ (ΑΜΛ) εσετν 

ϕελεντηετ νεηζσγετ εγψεσ εσετεκβεν α ΦΑΒ τπυσ σζεριντι κλασσζιφικ〈χι⌠ αζ 

ιµµυνφενοτπυσ ϖιζσγ〈λατοκ αλαπϕ〈ν. Α δε νοϖο εσετεκ διαγνοσζτικαι µαρκερ 

ϖιζσγ〈λαται σορ〈ν α η〈ρµασ ϖαγψ νγψεσ ϕελλσ∀ 〈ραµλ〈σι χιτοµετριαι αναλζισ 

αλκαλµαζ〈σ〈ϖαλ λεηετ µεγφελελ! µ⌠δον καρακτεριζ〈λνι α σεϕτεκετ, ιλλετϖε εζ 

βιζτοστϕα ρεζιδυ〈λισ βετεγσγ εσετν α κ⌠ροσ σεϕτεκ σζενζιτϖ − σ µα 

ελφογαδοττ − κιµυτατ〈σι λεηετ!σγτ ισ (9,10). Α σζλεσ κρβεν ηασζν〈λτ 

η〈ρµασ ϕελλσ εσετν αζ ιρ〈νψδιαγν⌠ζισ αλαπϕ〈ν ϖ〈λασζτοττ πανελεκ αζ 

ιρ〈νψαδ⌠ακ, αζ εζεκεν κϖλ αλκαλµαζανδ⌠ εγψβ ιντραχιτοπλαζµατικυσ σ 

φελσζνι µαρκερεκ κοµβιν〈χι⌠ϕ〈τ αζ αδοττ εσετ αναµνεσζτικυσ, κλινικαι ϖαγψ 

λαβορατ⌠ριυµι σπεχιφικυµαι βεφολψ〈σοληατϕ〈κ. Α τββεσ µαρκερκοµβιν〈χι⌠κ 

αλκαλµαζ〈σ〈ν κϖλ, ιλλετϖε εζζελ εγψιδεϕ∀λεγ, εγψ µ〈σικ διαγνοσζτικαι 

µεγκζελτσ αζ ολψαν µαρκερεκ αλκαλµαζ〈σα, µελψεκ κλνβζ! 

ιντενζιτ〈σσαλ ϕελεννεκ µεγ νορµ〈λ ιλλετϖε µαλιγνυσ σεϕτεκεν. Α ϕελλσι 

ιντενζιτ〈σ κλνβσγε µεγαδηατ⌠ α ηαγψοµ〈νψοσ ″διµ/βριγητ″ ελνεϖεζσσελ, 
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(α διµ ϕελζσ α γψενγε ϕελλ!δσρε υταλ, µγ α βριγητ ελνεϖεζστ αζ ιντενζϖ 

ϕελλ!δσρε ηασζν〈λϕυκ) ϖαγψ αζ εγζακτ αντιγνσζ〈µ/σεϕτ κϖαντιτατϖ 

µεγηατ〈ροζ〈σ〈ϖαλ, µελψετ βεαδ−εκκελ τρτν! καλιβρ〈χι⌠ αλαπϕ〈ν ϖγζνκ. Αζ 

ιροδαλοµβαν µ〈ρ τββ µαρκερ εσετν ιγαζολτακ κϖαντιτατϖ ελτρσεκετ νορµ〈λ 

σ λευκµι〈σ σεϕτεκ κζτ (11−13). Αζ ελτρ! σεϕτφελσζνι δενζιτ〈στ µυτατ⌠ 

φεηρϕκ κζτ κλνσ φοντοσακ αζοκ, µελψεκ α µαλιγνυσ σεϕτεκ φυνκχι⌠ϕα πλ. 

αδηζι⌠, αγγρεγ〈χι⌠, τρανσζενδοτηελι〈λισ µιγρ〈χι⌠ σζεµποντϕ〈β⌠λ 

ϕελεντ!σγγελ βρνακ, µιντ πλ. αζ ιντεγρινεκ ϖαγψ σζελεκτιν λιγανδοκ (14−16).  

 

Μυλτιδρογ ρεζισζτενχια µεχηανιζµυσοκ: µεµβρ〈ν τρανσζπορτερεκ 

Α µεµβρ〈ν φεηρϕκ εγψ ρσζε εσετν α φεντι ιµµυνολ⌠γιαι κιµυτατ〈σ νεµ 

µινδιγ χλραϖεζετ!, εγψρσζτ µερτ αζοκ ϖαγψ ρενδκϖλ αλαχσονψ 

κ⌠πιασζ〈µβαν ϖαννακ ϕελεν, ϖαγψ νεµ ρενδελκεζνκ α µεγφελελ! αντιτεσττελ 

αζ εξτραχελλυλ〈ρισ δοµννελ σζεµβεν, ιλλετϖε λεγφ!κππεν αζρτ µερτ α 

φεηρϕε ϕελενλτνλ σοκκαλ φοντοσαββ αννακ φυνκχιον〈λισ ακτιϖιτ〈σα. Ιδε 

ταρτοζνακ βιζονψοσ µεµβρ〈ν τρανσζπορτερεκ, µελψεκ σζ〈µοσ µολεκυλ〈τ 

τ〈ϖολτανακ ελ α σεϕτβ!λ ακτϖ πυµπαφυνκχι⌠ϖαλ (17). Α σεϕτβ!λ ναγψ 

σεβεσσγγελ ελτ〈ϖολτοττ ανψαγοκ κζ ταρτοζικ α µαλιγνυσ ηεµατολ⌠γιαι 

κ⌠ρκπεκ κεζελσβεν αλκαλµαζοττ χιτοσζτατικυµοκ εγψ ρσζε ισ, µι〈λταλ α 

σεϕτ � ιλλετϖε α βετεγ − εγψιδεϕ∀λεγ τββ χιτοσζτατικυµµαλ σζεµβεν 
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ρεζισζτενσ ϖ〈λικ (µυλτι−δρογ ρεζισζτενχια ϕελενσγ − Μ∆Ρ) (18,19). Αζ 

ελνεϖεζσ αββ⌠λ αδ⌠δικ, ηογψ σζεµβεν α σζερϖεζετ εγψβ σπεχιφικυσ 

τρανσζπορτ φολψαµαταιϖαλ − αηολ α σζυβσζτρ〈τοκ κρε 〈λταλ〈βαν ϕ⌠λ 

µεγηατ〈ροζοττ κµιαι σζερκεζετ∀ ϖεγψλετρε κορλ〈τοζ⌠δικ, − εζεκ α φεηρϕκ 

σζ〈µοσ ελτρ! σζερκεζετ∀ µολεκυλ〈τ κπεσεκ πυµπα µεχηανιζµυσυκ ρϖν α 

σεϕτβ!λ ελτ〈ϖολτανι, αζαζ αζ 〈λταλυκ οκοζοττ δρογ ρεζισζτενχια τββ κλνβζ! 

χιτοσζτατικυµ χσοπορτοτ ριντ. Α µαρκερ ϖιζσγ〈λατοκ διαγνοσζτικυσ σζερεπϖελ 

σζεµβεν εννεκ δετεκτ〈λ〈σα ελσ!σορβαν τερ〈πι〈σ σ προγνοσζτικαι σζεµποντβ⌠λ 

φοντοσ. 

Α χιτοσζτατικυµοκ ηατ〈σταλανσ〈γ〈ηοζ σζ〈µοσ τνψεζ! ϖεζετηετ. Εζ λεηετ 

µαγ〈νακ α τυµορνακ ιλλ. τυµορ σεϕτεκνεκ α ϕελλεγζετεσσγε, ϖαγψ αδ⌠δηατ α 

σζερϖεζετ σαϕ〈τοσσ〈γαιβ⌠λ. Υτ⌠ββιηοζ λεγινκ〈ββ φαρµακοκινετικαι ελτρσεκ 

ταρτοζνακ, µιντ α γψ⌠γψσζερ νεµ µεγφελελ! ακτιϖ〈λ⌠δ〈σα (πλ. προ−δρογ 

εσετν), γψορσ µεταβολιζµυσα ϖαγψ ηα α τυµορ λοκαλιζ〈χι⌠ϕα ιλλ. κερινγσε 

νεµ τεσζι λεηετ!ϖ α γψ⌠γψσζερ ελϕυτ〈σ〈τ α µαλιγνυσ σεϕτεκηεζ. Α 

χιτοσζτατικυµ ρεζισζτενχια ϖιζσγ〈λατ〈ν〈λ αζονβαν ελσ!σορβαν µαγυκνακ α 

τυµορ σεϕτεκνεκ α τυλαϕδονσ〈γαιτ σ ϖδελµι ρενδσζερειτ τυδϕυκ ιν ϖιτρο 

µ⌠δσζερεκκελ ϖιζσγ〈λνι.  

Ηεµατολ⌠γιαι κ⌠ρκπεκβεν σ σζολιδ τυµοροκ εσετν ισ αζ εγψικ 

λεγϕελεντ!σεββνεκ ταρτοττ τνψεζ! αζ ν. µεµβρ〈ν τρανσζπορτερεκ ϕελενλτε, 
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µελψεκ α χιτοσζτατικυµοκατ µγ ηατ〈συκ κιφεϕτσε ελ!ττ ελτ〈ϖολτϕ〈κ α σεϕτβ!λ, 

γψ νεµ τεσζικ λεηετ!ϖ α κεµοτερ〈πι〈σ σζερ ολψαν ιντραχελλυλ〈ρισ 

κονχεντρ〈χι⌠ϕ〈νακ ελρστ, µελψ α µαλιγνυσ σεϕτ ελπυσζττ〈σ〈ηοζ σζκσγεσ.  

Α φεντι µεµβρ〈ν φεηρϕκ αζ ΑΒΧ τρανσζπορτερεκ (20,21) ναγψ χσοπορτϕ〈βα 

ταρτοζνακ (ΑΒΧ=ΑΤΠ βινδινγ χασσεττε),  ιδε ταρτοζικ α Π−γλικοπροτειν (Πγπ), 

αζ ΜΡΠ χσαλ〈δ φεηρϕι (µυλτιδρυγ ρεσιστανχε ρελατεδ προτειν) σ αζ ϕαββαν 

λερτ ΒΧΡΠ (βρεαστ χανχερ ρελατεδ προτειν). ςαλαµεννψι φεηρϕνεκ κζσ 

σαϕ〈τσ〈γα, ηογψ αζ ιντραχελλυλ〈ρισ ργι⌠βαν ταλ〈ληατ⌠ νυκλεοτιδ κτ! ργι⌠ 

(ΝΒ∆=νυχλεαρ βινδινγ δοµαιν) κπεσ ΑΤΠ µολεκυλ〈τ µεγκτνι σ ΑΤΠ 

ηιδρολζισε µελλεττ βιζτοστϕα α κλνβζ! µολεκυλ〈κ τρανσζπορτϕ〈τ. Εζεν ΑΒΧ 

τρανσζπορτερεκ προγνοσζτικαι σζερεπε, α τερ〈πι〈τ κεδϖεζ!τλενλ βεφολψ〈σολ⌠ 

ηατ〈σα µα µ〈ρ βιζονψτοττνακ τεκιντηετ! (22−24). 

Α φ! µεµβρ〈ν τρανσζπορτερεκ ϕελλεµζσε 

α. Π−γλικοπροτειν  

Α φεηρϕτ α 7. κροµοσζ⌠µ〈ν εληελψεζκεδ! Μ∆Ρ1 γν κ⌠δολϕα. 1280 

αµινοσαϖβ⌠λ 〈λλ, µολεκυλα σλψα 170 κ∆, εζρτ Π−170−νεκ ισ νεϖεζικ. Κτ 

ηοµολ⌠γ δοµνβ!λ 〈λλ⌠ διµερ, µελψνεκ µινδκτ δοµνϕα 6 τρανσζµεµβρ〈ν 

σζεγµεντετ ταρταλµαζ σ µινδκτ δοµνβαν ιντραχελλυλ〈ρισαν ηελψεζκεδικ ελ 

α νυκλεοτιδ κτ! ργι⌠ (25, 26). Εµλ!σκβεν εγψ γν κ⌠δολϕα α κτ δοµντ σ 

α κτ νυκλεοτιδ κτ! ργι⌠τ. Α κλσ! φελσζνεν αζ ελσ! σ µ〈σοδικ 
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τρανσζµεµβρ〈ν σζεγµεντεκ κζττ ταλ〈ληατ⌠ γλικοζιλ〈χι⌠σ ηελψ, αηολ Ν−ηεζ 

καπχσολ⌠δϖα κτ!δικ α σζνηιδρ〈τ χσοπορτ. Εµβερβεν α µυλτι−δρογ 

ρεζισζτενχι〈τ οκοζ⌠ Μ∆Ρ1 γν 〈λταλ κ⌠δολτ φεηρϕε µελλεττ λτεζικ εγψ 

Μ∆Ρ3 γν 〈λταλ κ⌠δολτ προτειν ισ, µελψνεκ α γψ⌠γψσζερ ρεζισζτενχι〈βαν 

νινχσ σζερεπε. Εζ α προτειν µ∀κδστ τεκιντϖε εγψ φλιππ〈ζ, (φοσζφατιδιλ−κολιν 

τρανσζλοκ〈ζ), µελψ  φοσζφολιπιδεκ επβε ϖαλ⌠ τρανσζπορτϕ〈τ βιζτοστϕα (27). 

Α Π−γλικοπροτειν τρανσζπορτ µ∀κδσε νεµ µινδεν ρσζλετβεν ισµερτ, 

σζ〈µοσ βιζονψτκ σζ⌠λ αµελλεττ, ηογψ α Πγπ−ηεζ κζϖετλενλ κτ!δνεκ α 

γψ⌠γψσζερµολεκυλ〈κ (σζυβσζτρ〈τοκ) σ αζ ν. ρεϖερτ〈λ⌠ 〈γενσεκ 

(µοδυλ〈τοροκ) ισ, υτ⌠ββιακ α γψ⌠γψσζερµολεκυλ〈κ τρανσζπορτϕ〈τ γ〈τολϕ〈κ σ 

εζ〈λταλ α κεµοτερ〈πι〈ϖαλ εγψττ αδϖα νϖελικ αννακ ηατκονψσ〈γ〈τ (28−30). 

Α σζυβσζτρ〈τοκ ιλλ. µοδυλ〈τοροκ κτ!δσε α Π γπ σζερκεζετβεν κονφορµ〈χι⌠ 

ϖ〈λτοζ〈στ οκοζ. Α µολεκυλ〈κ ελτ〈ϖολτ〈σα κορ〈ββι ελµλετεκ σζεριντ α 

τρανσζµεµβρ〈ν δοµνεκ 〈λταλ λτρεηοζοττ χσατορν〈ν κερεσζτλ τρτνικ, ϕαββ 

ελκπζελσεκ αλαπϕ〈ν α φλιππ〈ζ ιλλ. �ϖαχυυµ χλεανερ� µοδελλ ρϕα λε 

ποντοσαββαν α τρανσζπορτερ µ∀κδστ (31,32): εσζεριντ α σζυβσζτρ〈τοκ µγ α 

µεµβρ〈ν λιπιδ ρτεγβ!λ κιπυµπ〈λ⌠δνακ, µιελ!ττ α χιτοπλαζµ〈τ ελρννεκ. 

Κλινικαι σζεµποντβ⌠λ φοντοσ, ηογψ α λευκµια κεζελσβεν ηασζν〈λτ σζερεκ 

εγψ ρσζε α Πγπ σζυβσζτρ〈τϕα, γψ ϕελενλτε α τερ〈πια ηατ〈σταλανσ〈γ〈τ οκοζηατϕα 

α ϖινκα−αλκαλοιδοκ (ϖινκρισζτιν, ϖινβλασζτιν), αντραχικλινεκ (δαυνορυβιχιν, 



 10

δοξορυβιχιν), επιποδοφιλλοτοξινοκ (ετοποζιδ, τενοποζιδ) εσετν. Εζρτ α Πγπ 

φοκοζοττ εξπρεσσζι⌠ϕα αζ ΑΜΛ κλινικαι κιµενετελτ κεδϖεζ!τλενλ 

βεφολψ〈σολϕα (33−35). Υγψανχσακ λνψεγεσ, ηογψ α φεηρϕε σζυβσζτρ〈τϕαι κζ 

ταρτοζικ α χικλοσποριν, σζτεροιδοκ σ  Χα χσατορνα βλοκκολ⌠κ (ϖεραπαµιλ) ισ. 

Α φεηρϕε µΡΝΣ−νεκ κιµυτατ〈σ〈ϖαλ σ ιµµυνοβλοττινγγαλ α Πγπ 

φιζιολ⌠γι〈σαν σζ〈µοσ σζϖετβεν δετεκτ〈ληατ⌠. Α τρανσζπορτ φυνκχι⌠νακ 

µεγφελελ!εν α γαστροιντεστιναλισ ρενδσζερβεν, µ〈ϕβαν, επευτακβαν, ϖεσβεν, 

µελλκϖεσβεν, πλαχεντ〈βαν σ α ϖρ−αγψ γ〈τ τερλετν µυτατηατ⌠ κι (36,37). 

Σζερεπε ϖαν α φελσζϖ⌠δ〈σβαν, κιϖ〈λασζτ〈σβαν, σζεκρχι⌠βαν ιλλ. βαρριερεκ 

φεννταρτ〈σ〈βαν. Φοντοσ µεγεµλτενι, ηογψ α Πγπ δετεκτ〈ληατ⌠ α 

ηεµοποετικυσ σεϕτεκβεν ισ (38,39), µγπεδιγ κιφεϕεζεττ Πγπ ακτιϖιτ〈σ 

µυτατηατ⌠ κι αζ ρετλεν, Χ∆34+ !σσεϕτεκβεν, µαϕδ α σεϕτεκ ρσϖελ 

π〈ρηυζαµοσαν χσκκεν α Πγπ εξπρεσσζι⌠ σ ακτιϖιτ〈σ.  

β. ″Μυλτιδρυγ ρεσιστανχε ρελατεδ″ φεηρϕκ (ΜΡΠ1−6) 

Εββε α χσαλ〈δβα ταρτοζ⌠ φεηρϕκ φ!κντ οργανικυσ ανιονοκ τρανσζπορτϕ〈ρτ 

φελελ!σεκ, αζαζ εγψεσ γψ⌠γψσζερεκ γλυτατιον, σζυλφ〈τ σ γλκυρον〈τ 

κονϕυγ〈τυµαιτ τ〈ϖολτϕ〈κ ελ α σεϕτεκβ!λ, δε εµελλεττ α µετοτρεξ〈τ 

τρανσζπορτϕ〈βαν ισ ρσζτ ϖεσζνεκ. Α Πγπ−ηεζ ηασονλ⌠αν σζερεπκ ϖαν α ϖινκα− 

αλκαλοιδοκκαλ, αντραχικλινεκκελ σ αζ ετοποζιδδαλ σζεµβεν κιαλακυλ⌠ 

ρεζισζτενχι〈βαν ισ (40−42). Αζ ΜΡΠ1 α Πγπ−ηεζ κπεστ αζ Ν τερµιν〈λισ 
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ρσζεν εγψ εξτρα δοµντ ταρταλµαζ, µελψ 5 τρανσζµεµβρ〈ν σζεγµεντβ!λ 〈λλ. 

Α φεηρϕε α σζερϖεζετ σζ〈µοσ σζερϖβεν ελ!φορδυλ. Φιζιολ⌠γι〈σ σζεµποντβ⌠λ 

φοντοσ, ηογψ λευκοτριν 4 τρανσζπορτϕ〈τ βιζτοστϕα (43), µελψνεκ α γψυλλαδ〈σοσ 

ιµµυνϖ〈λασζβαν ϖαν σζερεπε. Κνοχκ−ουτ εγερεκβεν χσκκεντ ιµµυνϖ〈λασζ 

σ στεριλιτ〈σ σζλεληετ!. ΑΜΛ−βεν νεγατϖ προγνοσζτικαι φακτορνακ τεκιντηετ!: 

ϕελενλτε βιζονψτοτταν κεδϖεζ!τλενλ βεφολψ〈σολϕα α τερ〈πι〈σ ϖ〈λασζτ (44−47). 

Αζ ΜΡΠ2 αζ ΜΡΠ1−ηεζ ηασονλ⌠ σζυβσζτρ〈τ σπεκτρυµµαλ ρενδελκεζ! 

τρανσζπορτερ. Φιζιολ⌠γι〈σαν α µ〈ϕβαν, επευτακβαν, βλβεν σ ϖεσβεν φορδυλ 

ελ!. Μιϖελ α βιλιρυβιν−γλκυρονιδοκ φ! τρανσζπορτερε, ηι〈νψα εσετν αζ 

επεσζεκρχι⌠ κ〈ροσοδ〈σα, ∆υβιν−ϑοηνσον σζινδρ⌠µα αλακυλ κι (48). Μινδκτ 

τρανσζπορτερ εσετν φοντοσ µεγϕεγψεζνι, ηογψ µ∀κδσκηζ α ρεδυκ〈λτ 

γλυτατιον (ΓΣΗ) ϕελενλτε σζκσγεσ, φελτεηετ!εν α γψ⌠γψσζερµολεκυλ〈κ σ α 

ΓΣΗ κοτρανσζπορτϕα µιαττ.  

χ. ″Βρεαστ χανχερ ρελατεδ προτειν″ (ΒΧΡΠ) 

Ε φεηρϕε σζιντν µεµβρ〈ν τρανσζπορτερ, µελψ αζ ελ!ββιεκτ!λ ελτρ!εν εγψ 

ηοµοδιµερ, αζαζ φλ−τρανσζπορτερνεκ ισ νεϖεζεττ φεηρϕε. Εδδιγι ϖιζσγ〈λατοκ 

αλαπϕ〈ν α προτειντ εξπρεσσζ〈λ⌠ σεϕτϖοναλακβαν µιτοξαντρον, δαυνορυβιχιν, 

δοξορυβιχιν σ τοποτεχαν ρεζισζτενχια ϖολτ ιγαζοληατ⌠ (49,50). Εηηεζ ηασονλ⌠ 

ερεδµνψεκετ αδτακ τρανσζφεκτ〈λτ Σφ9 σεϕτεκκελ ϖγζεττ, αζ ΑΤΠ−〈ζ ακτιϖιτ〈σ 

στιµυλ〈χι⌠ϕ〈τ µρ! κσρλετεκ ισ. Α ΒΧΡΠ ΑΤΠ−〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈τ α Να−
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ορτοϖαναδ〈τ σ αζ Ν−ετιλµαλειµιδ γ〈τολτα, α ϖεραπαµιλνακ νεµ ϖολτ ηατ〈σα αζ 

ΑΤΠ−〈ζ ακτιϖιτ〈σρα (51). Ιν ϖιτρο τεσζτεκβεν ηασζν〈λτ φλυορεσζχενσ φεστκεκ 

κζλ α ροδαµιν 123 α φεηρϕε σζυβσζτρ〈τϕ〈νακ βιζονψυλτ, µγ α καλχειν−

αχετοξιµετιλσζτερ (καλχειν−ΑΜ) σ καλχειν µολεκυλ〈κ τρανσζπορτϕ〈βαν 

φεηρϕε νεµ ϕ〈τσζικ σζερεπετ (52). 

Ιµµυνοβλοττινγγαλ ιλλ. µΡΝΣ δετεκτ〈λ〈σ〈ϖαλ καποττ ερεδµνψεκ αλαπϕ〈ν α 

τρανσζπορτερ α ϖκονψ−σ ϖασταγβλβεν, α µ〈ϕβαν αζ επε χαναλιχυλυσοκβαν, αζ 

εµλ! λεβενψειβεν σ δυχτυσαιβαν, ϖαλαµιντ α πλαχεντ〈βαν µυτατηατ⌠ κι 

φιζιολ⌠γι〈σαν, αηολ α Πγπ−ηεζ ηασονλ⌠αν κλνβζ! ανψαγοκ τρανσζπορτϕ〈βαν 

ϖαν σζερεπε (53). Μαλιγνιτ〈σοκβαν φ!κντ ΑΜΛ−βεν, ΝΗΛ−βεν  ρτ〈κ λε 

µυλτι−δρογ ρεζισζτενχι〈τ οκοζ⌠ ϕελεντ!σγτ, δε εζεκ αζ ερεδµνψεκ µγ 

µεγερ!στσρε ϖ〈ρνακ. 

Μυλτιδρογ ρεζισζτενχια δετεκτ〈λ〈σ〈ρα αλκαλµαζηατ⌠ µ⌠δσζερεκ 

Αζ Μ∆Ρ κιµυτατ〈σ〈ρα τββ µ⌠δσζερ αλκαλµασ, µελψεκ ερεδµνψει αζονβαν 

νεµ ριτκ〈ν ελτρ! ινφορµ〈χι⌠τ ηορδοζηατνακ, ιλλετϖε κλινικαι λαβορατ⌠ριυµι 

κρλµνψεκ κζττ κιϖιτελεζηετ!σγκ ισ ϕελεντ!σεν κλνβζικ (54). 

α. Α φεηρϕκ µΡΝΣ−νεκ κιµυτατ〈σα ΡΤ−ΠΧΡ−ραλ (24,55). Α µ⌠δσζερ 

η〈τρ〈νψα, ηογψ αζ ΡΝΣ µεννψισγ νεµ φελττλενλ µυτατ κορρελ〈χι⌠τ α 

φεηρϕε ϕελενλτϖελ σ µ∀κδσϖελ αζ εσετλεγεσ τρανσζλ〈χι⌠σ σζιντ∀ 

σζαβ〈λψοζ⌠ µεχηανιζµυσοκ µιαττ, ϖαλαµιντ νεµ κλντηετ! ελ α νορµ〈λ σ 
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τυµοροσ σεϕτεκβ!λ σζ〈ρµαζ⌠ µΡΝΣ. Αζ ερεδµνψεκ κϖαντιτατϖ ρτκελσε ισ 

νεηζκεσ, 〈λταλ〈βαν χσακ ποζιτϖ σ νεγατϖ ερεδµνψεκ αδηατ⌠κ µεγ. 

β. α φεηρϕκ κιµυτατ〈σα µονοκλον〈λισ αντιτεστεκκελ 〈ραµλ〈σι χιτοµετρι〈σ 

µ⌠δσζερρελ ϖαγψ ιµµυνχιτοκµιαι µ⌠δσζερεκκελ αζ Μ∆Ρ µεγηατ〈ροζ〈σνακ 

εγψ γψακραν ϖ〈λασζτοττ µ⌠δϕα (56−58). Εββεν αζ εσετβεν αζ ερεδµνψεκ 

ρτκελσε ϕελεντηετ προβλµ〈τ: εγψεσ σζερζ!κ α ποζιτϖ σεϕτεκ σζ〈ζαλκοσ 

αρ〈νψ〈τ αδϕ〈κ µεγ, µ〈σοκ α φλυορεσζχενχια ιντενζιτ〈σ ιζοτπυσ κοντρολληοζ 

ϖισζονψτοττ ρ〈τ〈ϕ〈τ ηασζν〈λϕ〈κ. Φοντοσ α µεγφελελ! αντιτεστ ηασζν〈λατα, Πγπ 

εσετν χλσζερ∀ββ κλσ! επιτ⌠πηοζ κτ!δ! αντιτεστετ ϖ〈λασζτανι, µγ ΜΡΠ1 

εσετν ιλψεν κλ⌠νοκ νεµ 〈λλνακ ρενδελκεζσρε, γψ σζκσγεσ α σεϕτεκ 

περµεαβιλιζ〈λ〈σα. Α φεηρϕε µεννψισγνεκ ποντοσ κϖαντιτ〈λ〈σ〈ηοζ βεαδεκ 

ηασζν〈ληατ⌠κ, µελψεκκελ καλιβρ〈χι⌠σ γρβε αλαπϕ〈ν α σεϕτφελσζνι µολεκυλα 

σζ〈µ καλκυλ〈ληατ⌠. Α Πγπ δετεκτ〈λ〈σ〈ρα λεγγψακραββαν ηασζν〈λτ αντιτεστ 

κλ⌠νοκ αζ ΜΡΚ−16, 4Ε3, ΥΙΧ2, Χ219, ϑΣΒ−1, µγ αζ ΜΡΠ1 κιµυτατ〈σ〈ρα αζ 

ΜΡΠµ6, ΜΡΠµ5 σ ΜΡΠρ1 κλ⌠νοκ αλκαλµαζηατ⌠κ. ⊃ρδεµεσ µεγϕεγψεζνι, 

ηογψ αζ ΥΙΧ2 αντιτεστ ρεακτιϖιτ〈σ〈τ α σζυβσζτρ〈τοκ ιλλ. µοδυλ〈τοροκ οκοζτα 

κονφορµ〈χι⌠ ϖ〈λτοζ〈σ νϖελι (ΥΙΧ2 σηιφτ) ιλλ. ηογψ αζ ΥΙΧ2 αντιτεστ κτ!δσε  

γ〈τολϕα α Πγπ ακτιϖιτ〈σ〈τ (59,60).  

χ. Α φεηρϕκ τνψλεγεσ µ∀κδσϖελ, γψ α ϖ〈ρηατ⌠ κλινικαι κιµενετελλελ αζ 

ν. φυνκχιον〈λισ τεσζτεκ κορρελ〈λνακ λεγινκ〈ββ, εζεκ υγψανισ α φεηρϕκ 〈λταλ 
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κιφεϕτεττ τρανσζπορτ ακτιϖιτ〈στ µρικ. Εζεκβεν α τεσζτεκβεν φλυορεσζχενσ 

σζυβσζτρ〈τοκατ ηασζν〈λυνκ σ ϖαγψ αζ εφφλυξοτ, σ γψ αζ ιντρα−σ 

εξτραχελλυλ〈ρισ τρ κζττ µεγοσζλ⌠ φλυορεσζχενχι〈τ δετεκτ〈λϕυκ α δισζτριβχι⌠σ 

τπυσ ασσαψκ−βεν, ϖαγψ αζ ν. ακκυµυλ〈χι⌠σ τπυσ τεσζτεκβεν αζ 

ιντραχελλυλ〈ρισαν φεληαλµοζ⌠δ⌠ φλυορεσζχενχι〈τ µρϕκ. Αζ Πγπ/ΜΡΠ1 

σζυβσζτρ〈τ φλυορεσζχενσ φεστκεκ κζλ λεγινκ〈ββ α ροδαµιν−123, 

δαυνορυβιχιν, καλχειν−ΑΜ, ϑΧ−1, ∆ιΟΧ2, Ηοεχηστ ηασζν〈λατοσακ (61−65). 

Ινηιβιτορκντ ϖεραπαµιλ, χικλοσποριν, κινιδιν, σ ΠΣΧ 833 αλκαλµαζηατ⌠ ιν 

ϖιτρο. 

δ. αζ ν. ″χελλ συρϖιϖαλ ασσαψ″−ϖελ ιν ϖιτρο ϖιζσγ〈ληατ⌠ α σεϕτεκ τλλσε 

κλνβζ! χιτοσζτατικυµοκ ϕελενλτβεν. Α τεσζτ ελ!νψε, ηογψ ποντοσ 

ινφορµ〈χι⌠τ νψϕτ αζ εγψεσ κεµοτερ〈πι〈σ σζερεκ ηατ〈σ〈ρ⌠λ, η〈τρ〈νψα 

ιδ!ιγνψεσσγε. 
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Χ⊃ΛΚΙΤ!Ζ⊃ΣΕΚ 

 

1.  Α διαγνοσζτικαι (ιµµυνφενοτπυσ) ϖιζσγ〈λατοκ τερν: 

α. Α σεϕτϖοναλ σπεχιφικυσ ιντραχιτοπλαζµατικυσ µαρκερεκ κζλ αζον 

περµεαβιλιζ〈λ〈σι τεχηνικα σ κλ⌠ν κοµβιν〈χι⌠κ µεγηατ〈ροζ〈σα, µελψεκ α 

″λινεαγε″ λεγσζενζιτϖεββ, δε µγ σπεχιφικυσ κιµυτατ〈σι λεηετ!σγτ 

βιζτοστϕ〈κ 

β. Α φελσζνι µαρκερεκ κζλ εγψ εδδιγ λευκεµι〈κ εσετν νεµ αλκαλµαζοττ 

µαρκερ, α Π−σζελεκτιν γλικοπροτειν λιγανδ−1 (ΠΣΓΛ−1 ϖαγψ Χ∆162) 

διαγνοσζτικαι φεληασζν〈ληατ⌠σ〈γ〈νακ ϖιζσγ〈λατα  

 

2. Α προγνοσζτικαι (µυλτι−δρογ ρεζισζτενχια) ϖιζσγ〈λατοκ τερν 

α.  Α καλχειν τεσζτ αδαπτ〈λ〈σα σ οπτιµαλιζ〈λ〈σα ρυτιν διαγνοσζτικαι τεσζτκντ 

β.  Αζ Μ∆Ρ ακτιϖιτ〈σ µεγηατ〈ροζ〈σα αδοττ σεϕτποπυλ〈χι⌠κον σ αζ Μ∆Ρ 

ακτιϖιτ〈σ ϖαλαµιντ α Πγπ αντιγν εξπρεσσζι⌠ σσζεφγγσνεκ ϖιζσγ〈λατα 

χ. Ναγψσζ〈µ βετεγανψαγον α καλχειν τεσζτ προγνοσζτικαι σ πρεδικτϖ 

ρτκνεκ µεγηατ〈ροζ〈σα 
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ΑΝΨΑΓΟΚ ⊃Σ Μ∆ΣΖΕΡΕΚ 

 

Σεϕτπερµεαβιλιζ〈λ〈σι ελϕ〈ρ〈σοκ σ ϕελλσεκ 

Κερεσκεδελµι φοργαλοµβαν ισ ελρηετ! ηατ περµεαβιλιζ〈λ〈σρα ηασζν〈λτ κιτ 

σσζεηασονλτ〈σ〈τ ϖγεζτκ ελ 21 νορµ〈λ σ ακυτ λευκµι〈σ µιντα 

αναλζισϖελ κτ χεντρυµ ℑραµλ〈σι Χιτοµετριαι Ρσζλεγν (∆ΕΟΕΧ, ΚΒΜΠΙ 

σ Σαλαµανχαι Εγψετεµ). Α µιντ〈κ µεγοσζλ〈σα αζ αλ〈ββι ϖολτ: 4 νορµ〈λ 

περιφρι〈σ ϖρµιντα, 3 νορµ〈λ χσοντϖελ!, 6 ΑΜΛ µιντα, 6 πρεχυρσορ−Β ΑΛΛ, 

ϖαλαµιντ 2 Τ−ΑΛΛ. (Α λευκµι〈σ µιντ〈κ κζττ χσοντϖελ! σ περιφρι〈σ ϖρ ισ 

ϖολτ). Α ϖιζσγ〈λατοκατ µινδεν εσετβεν α διαγν⌠ζισ φελ〈λλτ〈σακορ, α κεζελσ 

µεγκεζδσε ελ!ττ ϖγεζτκ ελ. √σσζεηασονλτ〈σκντ µινδεν βετεγνλ 

π〈ρηυζαµοσ ϖιζσγ〈λατοκ τρτντεκ περµεαβιλιζ〈λτ σ νεµ περµεαβιλιζ〈λτ 

µιντ〈κβ⌠λ. 

Α περµεαβιλιζ〈λ〈σ κιϖιτελεζσρε σζ〈µοσ κιτ ϖαν φοργαλοµβαν, µελψεκ 

λνψεγε, ηογψ α περµεαβιλιζ〈λ⌠ σζερ α σεϕτµεµβρ〈ν 〈τϕ〈ρηατ⌠σ〈γ〈τ νϖελι, 

µαϕδ εζτ κϖετ!εν α σεϕτεκηεζ αδοττ µονοκλον〈λισ αντιτεστ αζ ιντραχελλυλ〈ρισ 

φεηρϕκηεζ κτ!δικ. Α µιντα ελ!κσζτσ σορ〈ν 〈λταλ〈βαν ελσ! λπσβεν 

τρτνικ α σεϕτεκ φιξ〈λ〈σα, εζτ κϖετι α περµεαβιλιζ〈λ〈σ, β〈ρ εγψεσ κιτεκβεν α 

κτ λπσ εγψιδεϕ∀λεγ ζαϕλικ. Α κιτεκβεν φιξ〈λ⌠κντ λεγινκ〈ββ 

παραφορµαλδεηιδετ, περµεαβιλιζ〈λ⌠ σζερκντ πεδιγ σζαπονιν αλαπ 



 17

ϖεγψλετεκετ ηασζν〈λνακ. Α προχεδυρ〈τ µινδεν εσετβεν α γψ〈ρτ⌠ ελ!ρ〈σαινακ 

µεγφελελ!εν ϖγεζτκ ελ, εννεκ σορ〈ν α Χψτοφιξ/Χψτοπερµ (Πηαρµινγεν), 

Φιξ ανδ Περµ (Χαλταγ Λαβορατοριεσ), Ιντραπρεπ (Ιµµυνοτεχη), Ιντρασταιν 

(∆ΑΚΟ), Περµεαχψτε (Βιο−Ε) σ α Περµεαφιξ (Ορτηο) κιτεκετ ηασονλτοττυκ 

σσζε. 

Εµελλεττ ϖιζσγ〈λτυκ α η〈ροµ λεγφοντοσαββ ιντραχελλυλ〈ρισ µαρκερ ελλεν τερµελτ 

αντιτεστ κλ⌠νοκ σ κλνβζ! φλυορεσζχενσ κονϕυγ〈τυµαικ (ΦΙΤΧ, ΠΕ) 

κοµβιν〈χι⌠ϕ〈τ. Αζ αλκαλµαζοττ κλ⌠νοκ: ΜΠΟ−7, ΧΒΛ−ΜΠΟ−1 σ Η−43−5 

ΜΠΟ εσετν, ΥΧΤΗ−1, Ηιτ3α σ Σ4.1 χψΧ∆3 εσετν, µγ α χψΧ∆79α 

δετεκτ〈λ〈σ〈ρα α κλνβζ! φλυοροφ⌠ροκκαλ ϕελλτ ΗΜ57 κλ⌠ντ ηασζν〈λτυκ.  

Μινδεν εσετβεν διρεκτ ιµµυνφλυορεσζχενσ τεχηνικ〈τ αλκαλµαζτυνκ, ϖαγψισ α 

γψ〈ρτ⌠ 〈λταλ ΦΙΤΧ−ελ ϖαγψ ΠΕ−ελ ϕελλτ αντιτεστετ ηασζν〈λτυκ. Α ποζιτϖ σ 

νεγατϖ σεϕτεκ ελκλντσρε αυτοφλυορεσζχενσ µιντα ϖαγψ ιζοτπυσ  κοντρολλ 

σεγτσγϖελ τρτντ. Λευκµι〈σ µιντ〈κ εσετν α µαλιγνυσ σεϕτεκ σζελεκτϖ 

αναλζισε µιαττ φελσζνι Χ∆45 ϕελλστ ϖγεζτνκ α περµεαβιλιζ〈λ〈σ ελ!ττ, σ α 

Χ∆45 διµ ποπυλ〈χι⌠ σαϕ〈τσ〈γαιτ ϖιζσγ〈λτυκ. Α µρσεκ ΦΑΧΣχαν σ 

ΦΑΧΣχαλιβυρ φλοω χψτοµτερεκεν τρτντεκ. Α κσζλκεκ βε〈λλτ〈σ〈ηοζ σ α 

καλιβρ〈χι⌠ηοζ α στανδαρδ ελ!ρ〈σοκ σζεριντι προτοκολλοκατ αλκαλµαζτυκ. Α 

µρσεκνλ 10 000 σεϕτ αδαταιτ γψ∀ϕτττκ βε λιστ µοδε φιλε−οκβαν. Αζ 

ερεδµνψεκετ µινδεν κοµβιν〈χι⌠ εσετν α ποζιτϖ σεϕτεκ σζ〈ζαλκοσ 
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αρ〈νψ〈βαν ιλλ. 〈τλαγοσ φλυορεσζχενχια ιντενζιτ〈σ (ΜΦΙ) φορµ〈ϕ〈βαν αδτυκ µεγ. 

Στατισζτικαι αναλζισ σορ〈ν α σζιγνιφικανχια σζιντεκ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ηοζ 

Ωιλχοξον σ Κρυσκαλ �Ωαλλισ τεσζτεκετ ηασζν〈λτυκ. 

 

ΠΣΓΛ−1 κϖαντιτατϖ µεγηατ〈ροζ〈σ 

Α ΠΣΓΛ−1 µολεκυλα α λευκοχψτ〈κ ενδοτηελεν κερεσζτλι µιγρ〈χι⌠ϕ〈βαν, αζ 

ενδοτηελ σεϕτεκεν εξπρεσσζ〈λ⌠δ⌠ Π σ Ε−σζελεκτινεκηεζ ϖαλ⌠ κτ!δσβεν 

ϕ〈τσζικ σζερεπετ, ϖαλαµιντ κτ!δικ α λευκοχιτα Λ−σζελεκτιν−ηεζ ισ.  Α ΠΣΓΛ−1 

δετεκτ〈λ〈σ〈ρα α ϕελλετλεν κλ⌠ντ (ΠΛ−1) α κϖαντιτατϖ µεγηατ〈ροζ〈σηοζ, α ΠΕ−

κονϕυγ〈λτ ΚΠΛ−1 αντιτεστετ (Β∆ Πηαρµινγεν, Χ∆162) τββεσ ϕελλσεκηεζ 

ηασζν〈λτυκ. 

Α ϖιζσγ〈λατοκατ εγσζσγεσ σ αχυτ µψελοιδ λευκµι〈σ βετεγεκ µιντ〈ιν 

ϖγεζτκ ελ α κϖετκεζ! µεγοσζλ〈σ σζεριντ: 20 περιφρι〈σ ϖρ σ 5 χσοντϖελ! 

εγσζσγεσ εγψνβ!λ, 15 περιφρι〈σ ϖρ σ 5 χσοντϖελ! ΑΜΛ−εσ βετεγεκβ!λ 

(Μ1, Μ2, Μ4, Μ5).  Α ΠΣΓΛ−1 εξπρεσσζι⌠ κϖαντιτατϖ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ηοζ α 

ΘΙΦΙ κιτετ (∆ΑΚΟ) ηασζν〈λτυκ αζ αλ〈ββιακ σζεριντ: 4−5ξ105 σεϕτετ 10 µγ/µλ 

ϖγκονχεντρ〈χι⌠ϕ ΠΛ−1 αντιτεσττελ ινκυβ〈λτυνκ 60 περχιγ 4°Χ−ον. Α σεϕτεκετ 

ΠΒΣ−βεν κτσζερ µοστυκ, µαϕδ 50 µλ 50−σζερεσρε ηγτοττ  ΦΙΤΧ−ελ ϕελλτ 

µ〈σοδικ (εγρ ελλενεσ) αντιτεστβεν (∆ΑΚΟ) ρεσζυσζπενδ〈λτυκ σ 45 περχιγ 

4°Χ−ον ινκυβ〈λτυκ. Α ϖϖτ−κετ Φαχσ Λψσινγ ολδατβαν (Βεχτον ∆ιχκινσον) 
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λιζ〈λτυκ, µαϕδ α σεϕτεκετ 1% ΠΦΑ−βαν φιξ〈λτυκ. Α µρστ ΦΑΧΣχαν 〈ραµλ〈σι 

χιτοµτερεν κονστανσ δετεκτορ φεσζλτσγρτκεκ µελλεττ ϖγεζτκ ελ. Α 

ΠΣΓΛ−1 εξπρεσσζι⌠τ αζ ΦΛ−1 (ΦΙΤΧ) χσατορν〈ν µρτ ΜΦΙ ρτκ αλαπϕ〈ν 

καλιβρ〈χι⌠σ γρβε σεγτσγϖελ ηατ〈ροζτυκ µεγ, αζ ερεδµνψεκετ αντιτεστ 

κτ! κπεσσγ (αντιβοδψ βινδινγ χαπαχιτψ, ΑΒΧ) φορµ〈ϕ〈βαν αδτυκ µεγ. Α 

καλιβρ〈χι⌠σ γρβε φελϖτεληεζ ισµερτ µεννψισγ∀ αντιτεσττελ φεδεττ σ αζονοσ 

µ〈σοδικ αντιτεσττελ ϕελλτ βεαδεκετ ηασζν〈λτυνκ. Α κιτβεν αζ ΜΦΙ ρτκεκ σ α 

σεϕτφελσζνι µολεκυλασζ〈µ, αζαζ αζ ΑΒΧ ρτκε α 3 800−550 000/σεϕτ 

ταρτοµ〈νψβαν λινε〈ρισ. 

Α βλαστοκ κιϖ〈λασζτ〈σ〈ηοζ λευκµι〈σ µιντ〈κβαν α Χ∆45 διµ βλαστ ποπυλ〈χι⌠ 

σεϕτϕειτ ϕελεντεττκ µεγ α φορωαρδ σχαττερ (ΦΣΧ) � σιδε σχαττερ (ΣΣΧ) 

φελη!κπεν (δοτ πλοτον) σ εζεκ Χ∆162 εξπρεσσζι⌠ϕ〈τ ϖιζσγ〈λτυκ, µγ νορµ〈λ 

µιντ〈κ εσετν α Χ∆33/Χ∆34 κοεξπρεσσζι⌠τ µυτατ⌠ βλαστοκ σζελεκτϖ 

αναλζιστ ϖγεζτκ ελ. Στατισζτικαι αναλζισεκβεν α Μανν−Ωηιτνεψ Υ τεσζτετ 

ηασζν〈λτυκ. 

 

Καλχειν τεσζτ 

Α µ⌠δσζερ λνψεγε, ηογψ α καλχειν−αχετοξιµετιλσζτερ (καλχειν−ΑΜ), µιντ 

ηιδροφ⌠β µολεκυλα α σεϕτβε διφφυνδ〈λ, µαϕδ Πγπ ϖαγψ ΜΡΠ1 ϕελενλτβεν 

ονναν κιπυµπ〈λ⌠δικ.  Αζ ελ!ββι τρανσζπορτ προτεινεκ ηι〈νψ〈βαν 
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ιντραχελλυλ〈ρισ σζτερ〈ζοκ ηαστ〈σα κϖετκεζτβεν καλχειν κελετκεζικ, µελψ 

φλυορεσζκ〈λ⌠, ηιδροφιλ µολεκυλα, σ νεµ σζυβσζτρ〈τϕα α Πγπ−νεκ, (αζ ΜΡΠ1 

πεδιγ χσακ ιγεν λασσαν κπεσ α κιπυµπ〈λ〈σ〈ρα). Α τεσζτβεν α φεηρϕε 

βλοκκολ〈σ〈ρα ν. ρεϖερτ〈λ⌠ 〈γενσ, µοδυλ〈τορ ηασζν〈ληατ⌠, µελψ εββεν α 

τεσζτβεν ϖεραπαµιλ (ςπ) (68,69). Εζ µινδ α Πγπ µινδ αζ ΜΡΠ1 ακτιϖιτ〈σ〈τ 

γ〈τολϕα (70−72). Αζ ιντραχελλυλ〈ρισ φλυορεσζχενχια ιντενζιτ〈στ α ρεϖερτ〈λ⌠ 〈γενσ 

ϕελενλτβεν (ςπ+) σ ηι〈νψ〈βαν (ςπ−) δετεκτ〈λϖα α Πγπ/ΜΡΠ1 ακτιϖιτ〈σ 

µρτκρε κϖετκεζτετηετνκ, αηολ κϖαντιτατϖ ερεδµνψτ α φλυορεσζχενχια 

ιντενζιτ〈σοκ κλνβσγβ!λ καπηατυνκ α [ΦΙ(ςπ+) − ΦΙ(ςπ−)]/ΦΙ (ςπ+) ξ 100 

κπλετ αλαπϕ〈ν. Α καποττ ερεδµνψ α µυλτι−δρογ ρεζισζτενχια ακτιϖιτ〈σ φακτορ 

(ΜΑΦ), µελψετ 3−3 π〈ρηυζαµοσ µρσ φλυορεσζχενχια ιντενζιτ〈σ ρτκεινεκ 

〈τλαγ〈β⌠λ σζ〈µολτυνκ. ⊃ρτκε α Πγπ σ αζ ΜΡΠ1 εγψττεσ ακτιϖιτ〈σ〈τ µρι, σ 

αζ ερεδµνψ ϕ⌠λ κορρελ〈λ α Πγπ/ΜΡΠ1 σζυβσζτρ〈τ χιτοσζτατικυµοκ 

κιπυµπ〈λ〈σ〈νακ µρτκϖελ. 

Α τεσζτηεζ α µονονυκλε〈ρισ σεϕτεκετ Φιχολλον σζεπαρ〈λτυκ, µαϕδ  1 µλ Ηανκ�σ 

Βαλανχεδ Σαλτ Σολυτιον (ΗΒΣΣ) ολδατβαν ρεσζυσζπενδ〈λτυκ. Εζτ κϖετ!εν α 

σεϕτεκετ ϖεραπαµιλλαλ (75µΜ) ιλλ. ανλκλ ινκυβ〈λτυκ 37°Χ−ον 5 περχιγ, µαϕδ 

α σεϕτεκετ καλχειν−ΑΜ−ελ τλτττκ φελ 200 µΜ ϖγκονχεντρ〈χι⌠βαν (10 περχ, 

37°Χ). Α ινκυβ〈χι⌠σ ιδ! αλαττ α τρανσζπορτερεκετ εξπρεσσζ〈λ⌠ σεϕτεκβεν  

ρεϖερτ〈λ⌠ 〈γενσ ηι〈νψ〈βαν µεγτρτνικ α καλχειν−ΑΜ κιπυµπ〈λ〈σα. Α 
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ρεακχι⌠τ χεντριφυγ〈λ〈σσαλ 〈λλτοττυκ λε, µαϕδ α σεϕτεκ λετκπεσσγνεκ 

ϖιζσγ〈λατ〈ρα προπιδιυµ−ϕοδιδοτ (ΠΙ) αδτυνκ α σεϕτσζυσζπενζι⌠ηοζ (0,01 

µγ/µλ ϖγκονχεντρ〈χι⌠). Α µρστ µαξιµυµ 24 ⌠ρα 4°Χ−ον τρτν! τ〈ρολ〈σ 

υτ〈ν ϖγεζτκ ελ Βεχτον ∆ιχκινσον  ΦΑΧΣΧαλιβυρ ιλλ. ΦΑΧΣχαν 〈ραµλ〈σι 

χιτοµτερεκεν. 

Α καλχειν τεσζτ ρεαγενσεινεκ σταβιλιτ〈σ ϖιζσγ〈λατα 

Α ϖεραπαµιλ τρζσολδατ (8µΜ, ΗΒΣΣ−βεν ολδϖα) σ α καλχειν τρζσολδατ 

(100µΜ, ∆ΜΣΟ−βαν ολδϖα) 4°Χ−ον σ −20°Χ−ον τρτν! 1 ϖεσ 

ελταρτηατ⌠σ〈γ〈τ ϖιζσγ〈λτυκ, εηηεζ µρσεκετ ϖγεζτνκ α 0., 1., 3., 6., σ 12. 

η⌠ναποκβαν. Α καλχειν−ΑΜ ολδατ εσετν Περκιν Ελµερ 

σπεκτροφοτοφλυοριµτερρελ α καλχειν φλυορεσζχενχι〈ϕ〈τ δετεκτ〈λτυκ αζ εσετλεγεσ 

ηιδρολζισ µεγ〈λλαπτ〈σ〈ρα. Α ϖεραπαµιλ ολδατ σταβιλιτ〈σ〈νακ ϖιζσγ〈λατ〈ηοζ 

Μ∆Ρ ποζιτϖ ΚΒς−1 σεϕτϖοναλακον ϖγεζτνκ µρσεκετ. Α σεϕτεκετ ∆ΜΕΜ 

µεδιυµβαν 5% ΧΟ2 µελλεττ 37°Χ−ον τενψσζτεττκ, αζ Μ∆Ρ ποζιτϖ 

σεϕτϖοναλ φεννταρτ〈σ〈τ 0,2 µγ/µλ ςινβλαστιν ηοζζ〈αδ〈σ〈ϖαλ βιζτοστοττυκ.  

Α µιντ〈κ ελταρτηατ⌠σ〈γ〈νακ ϖιζσγ〈λατα 

Α τεσζτ αλκαλµαζ〈σ〈νακ φοντοσ ελεµε α πρεαναλιτικαι ηιβ〈κ χσκκεντσε. 

Εννεκ κλνσ ϕελεντ!σγε ϖαν φυνκχιον〈λισ τεσζτεκ εσετβεν, µερτ φοντοσ, 

ηογψ νεµ φιξ〈λτ, λ! σεϕτεκκελ δολγοζζυνκ, σ βιζτοστσυκ α 

τρανσζπορτφυνκχι⌠ηοζ σζκσγεσ ΑΤΠ ελλ〈τ〈στ. Εζεκ ρδεκβεν 
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µεγϖιζσγ〈λτυκ α µιντ〈κ οπτιµ〈λισ τ〈ροληατ⌠σ〈γ〈τ σζοβαη!µρσκλετεν σ 

4°Χ−ον, τελϕεσ χσοντϖελ! σ Φιχολλον σζεπαρ〈λτ καλχειννελ φελτλτττ σεϕτ 

σζυσζπενζι⌠ εσετβεν. Α µιντα ελ!κσζτστ ιλλ. α µρστ α φεντιεκ σζεριντ 

ϖγεζτκ ελ α 0., 6., σ 24. ⌠ρ〈βαν. 

Καλχειν τεσζτ κοµβιν〈λ〈σα φελσζνι µαρκερ ϕελλσσελ  

Κσρλετεινκβεν α Χ∆45 πανλευκοχψτα µαρκερτ αλκαλµαζτυκ, µελψ αζ ρετλεν 

σεϕτεκεν αλαχσονψ ιντενζιτ〈σσαλ εξπρεσσζ〈λ⌠δικ, γψ α Χ∆45 διµ ποπυλ〈χι⌠ 

σζελεκτϖ αναλζισϖελ α τυµοροσ σεϕτεκ ΜΑΦ ρτκε καλκυλ〈ληατ⌠. Α µιντα 

ελ!κσζτσ λπσει ρϖιδεν: α σεϕτεκ καλχειννελ ϖαλ⌠ ινκυβ〈λ〈σα υτ〈ν α 

µικροχεντριφυγ〈λ〈στ κϖετ!εν α σεϕτεκετ ΠΙ−οτ νεµ ταρταλµαζ⌠ 50 µΛ ΗΒΣΣ 

ολδατβαν ρεσζυσζπενδ〈λτυκ, µελψηεζ 10 µΜ ϖγκονχεντρ〈χι⌠βαν αδτυκ α 

ΠερΧΠ ϖαγψ ΠΕΧψ5 φεστκκελ ϕελλτ αντι−Χ∆45 αντιτεστετ ιλλ. αζ αζονοσ 

ϕελλσ∀ ιζοτπυσ κοντρολλτ. 20 περχεσ σζοβαη!µρσκλετεν τρτν! ινκυβ〈λ〈σ 

υτ〈ν α σεϕτεκετ µοστυκ, µαϕδ ΗΒΣΣ−βεν ρεσζυσζπενδ〈λτυκ σ 24 ⌠ρ〈ν βελλ 

〈ραµλ〈σι χιτοµτερεν λεµρτκ. 

Πγπ µολεκυλασζ〈µ µεγηατ〈ροζ〈σα  

Κσρλετεινκβεν κϖαντιτατϖε µεγηατ〈ροζτυκ α φελσζνι µολεκυλασζ〈µοτ, α 

καλιβρ〈χι⌠ηοζ φιξ µεννψισγ∀ αντιτεστετ ταρταλµαζ⌠ βεαδ−εκετ ηασζν〈λτυνκ σ 

αζ ερεδµνψεκετ αντιτεστ κτ! κπεσσγ φορµ〈ϕ〈βαν αδτυκ µεγ (ΑΒΧ: 

αντιβοδψ βινδινγ χαπαχιτψ, ΘΙΦΙ Κιτ, ∆ΑΚΟ). Αζ γψ καποττ σεϕτφελσζνι 
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µολεκυλα σζ〈µοτ σσζεϖετεττκ α ΜΑΦ ρτκϖελ. Α µρσεκετ σεϕτϖοναλακον 

σ κλινικαι µιντ〈κον κιϖιτελεζτκ, ινδιρεκτ ιµµυνφλυορεσζχενσ τεσζτ 

φορµ〈ϕ〈βαν. Ρϖιδεν, 4−5ξ104 σεϕτετ ϕελλετλεν ΜΡΚ16 αντιτεσττελ 

ινκυβ〈λτυνκ 10 µγ/µλ ϖγκονχεντρ〈χι⌠βαν 30 περχιγ 37°Χ−ον. Α σεϕτεκετ 

ΠΒΣ−βεν µοστυκ κτσζερ, µαϕδ 50 ξ ηγτ〈σ ΦΙΤΧ κονϕυγ〈λτ εγρ ελλενεσ 

ΙγΓ αντιτεσττελ (∆ΑΚΟ) ινκυβ〈λτυκ α σεϕτεκετ 45 περχιγ 4°Χ−ον. Μγ εγψ 

µοσ〈σι λπστ σ α ϖρσϖρτεστεκ λζιστ κϖετ!εν α σεϕτεκετ 1% 

παραφορµαλδεηιδβεν φιξ〈λτυκ. Α µρστ 24 ⌠ρ〈ν βελλ ελϖγεζτκ Β∆ 

ΦΑΧΣΧΑλιβυρ 〈ραµλ〈σι χιτοµτερεν. Μινδεν µρσνλ α φλυορεσζχενσ 

καλιβρ〈χι⌠σ βεαδεκ σζιµυλτ〈ν φυττατ〈σα ισ µεγτρτντ κονστανσ ΦΛ−1 βε〈λλτ〈σ 

µελλεττ, µαϕδ εζεκ αλαπϕ〈ν α σεϕτενκντι ΑΒΧ καλκυλ〈ληατ⌠ ϖολτ, µελψ 1−1 

αρ〈νψ αντιγν−αντιτεστ κτ!δσ εσετν α φελσζνι µολεκυλασζ〈µ 

µεγηατ〈ροζ〈σ〈ρα αλκαλµασ.  

Βετεγεκ σ α κεµοτερ〈πι〈σ κεζελσ 

 Α ∆ΕΟΕΧ ΙΙ. Βελκλινικα σ αζ Ορσζ〈γοσ Ηεµατολ⌠γιαι σ Ιµµυνολ⌠γιαι 

Ιντζετ βετεγανψαγ〈β⌠λ 93 δε νοϖο λευκµι〈σ βετεγ µιντ〈ϕ〈νακ αναλζιστ 

ϖγεζτκ ελ. Α βετεγεκ µεγοσζλ〈σα διαγν⌠ζισ σζεριντ 65 ΑΜΛ σ 28 ΑΛΛ 

ϖολτ. Αζ ΑΜΛ χσοπορτον βελλ α ΦΑΒ τπυσ οσζτ〈λψοζ〈σ αλαπϕ〈ν  9 Μ1, 11 

Μ2, 6 Μ3, 25 Μ4, 7 Μ5, 1 Μ6, 3 Μ7  σζυβτπυσ σ 3 βιφενοτπυσοσ λευκµια 

σζερεπελτ. Α διαγν⌠ζισ φελ〈λλτ〈σ〈ηοζ α µορφολ⌠γιαι ϕεγψεκ µελλεττ µινδεν 
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εσετβεν ιµµυνφενοτπυσ ϖιζσγ〈λατοκατ ϖγεζτνκ. Εµελλεττ εγψβ 

προγνοσζτικαι φακτοροκ (λετκορ, φϖσ σζ〈µ, Χ∆34+ σεϕτεκ αρ〈νψα, Λ∆Η) 

εγψττεσ φελδολγοζ〈σα ισ µεγτρτντ. Αζ ΑΜΛ χσοπορτβαν α βετεγεκ 〈τλαγ 

λετκορα 50.5 ϖ ϖολτ, 40 φρφι σ 25 ν! ρσζϖτελϖελ. 

Α βετεγεκ ρεµισσζι⌠σ ινδυκχι⌠σ κεζελσε 7+3 προτοκολλ αλαπϕ〈ν τρτντ, 

µελψβεν Αρα−Χ 200µγ/µ2  7 ναπιγ µαϕδ αντραχικλινεκ  (αδριαµιχιν 45µγ/µ2 

ϖαγψ δαυνοβλασζτιν 60 µγ/µ2 σ ιδαρυβιχιν 12 µγ/µ2) 3 ναπιγ τρτν! αδ〈σα 

σζερεπελτ. Εζ Μ4/Μ5 λευκµι〈κ εσετβεν κιεγσζλτ 100 µγ/µ2 ετοποζιδ 4 

ναποσ ηοζζ〈αδ〈σ〈ϖαλ. Α βετεγεκ κεζελσε εγψ ϖαγψ κτ χικλυσβ⌠λ 〈λλτ, µαϕδ α 

χσοντϖελ! ρτκελσρε α 4. ητεν κερλτ σορ. Αζ ιροδαλοµβαν σ α σζακµαι 

γψακορλατβαν ελφογαδοττ ελϖεκ σζεριντ α χσοντϖελ!ι βλαστοκ 5% αλαττι αρ〈νψ〈τ 

µιν!στεττκ κοµπλεττ ρεµισσζι⌠νακ. 

Α σζιγνιφικανχια σζιντεκ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ηοζ α Στυδεντ φλε τ−τεσζτετ 

ηασζν〈λτυκ, α κλνβζ! προγνοσζτικαι φακτοροκ σζερεπνεκ 

µυλτιπαραµετρικυσ ελεµζσρε Χοξ φλε ρεγρεσσζι⌠τ αλκαλµαζτυνκ, µγ α 

Καπλαν−Μαψερ γρβε ελεµζσηεζ α λογ ρανκ τεσζτετ ϖγεζτκ ελ. 
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ΕΡΕ∆Μ⊃ΝΨΕΚ 

 

Περµεαβιλιζ〈λ〈σι τεχηνικ〈κ σσζεηασονλτ⌠ ελεµζσε 

 

1. Φνψσζ⌠ρ〈σι τυλαϕδονσ〈γοκ σ αζ αυτοφλυορεσζχενχια ϖ〈λτοζ〈σα 

Α περµεαβιλιζ〈λ〈σ κϖετκεζτβεν γψακορλατιλαγ µινδεν περµεαβιλιζ〈λ⌠ σζερ 

ηασζν〈λατα εσετν ϖ〈λτοζνακ α σεϕτεκ φνψσζ⌠ρ〈σι ϕελλεγζετεσσγει, µελψεκ αζ 

ΦΣΧ−ΣΣΧ δοτ πλοτ κπεκεν α νεµ περµεαβιλιζ〈λτ µιντα κπηεζ ϖισζονψτϖα 

σζεµβετ∀ν!εκ (1. 〈βρα). Εζ υτ⌠ββι, κοντρολλκντ ηασζν〈λτ νορµ〈λ περιφρι〈σ 

ϖρµιντα εσετβεν χσακ α ϖρσϖρτεστεκ λιζ〈λ〈σα σ α σεϕτεκ 1% ΠΦΑ−βαν 

ϖαλ⌠ φιξ〈λ〈σα τρτντ µεγ. Αζ εγψεσ σεϕττπυσοκβαν αζ ΦΣΧ χσατορνασζ〈µοκ 

〈τλαγρτκτ σ σζ⌠ρ〈σ〈τ σζ〈µσζερ∀εν ισ 〈βρ〈ζολτυκ. Εζεκ αλαπϕ〈ν α λεγϕοββ 

ερεδµνψεκετ α Χψτοφιξ/Χψτοπερµ σ Περµεαφιξ ρεαγενσεκκελ καπτυκ, µγ α 

Περµεαχψτε ρεαγενσσελ α σεϕτεκ φνψσζ⌠ρ〈σι τυλαϕδονσ〈γαι ολψµρτκβεν 

µεγϖ〈λτοζτακ, ηογψ α σεϕτποπυλ〈χι⌠κ µεγβζηατ⌠ ελκλντσε νεµ ϖολτ 

λεηετσγεσ, εζρτ εζζελ α ρεαγενσσελ τοϖ〈ββι ϖιζσγ〈λατοκατ νεµ ϖγεζτνκ. 

Μεγϕεγψζενδ!, ηογψ α σεϕττπυσοκ αδαταιτ σσζεγεζϖε ϖαλαµεννψι 

περµεαβιλιζ〈λ⌠ σζερ  εσετν σζιγνιφικ〈νσ κλνβσγετ καπτυνκ αζ ΦΣΧ ρτκ 

εµελκεδσβεν α νεµ περµεαβιλιζ〈λτ µιντ〈ηοζ ϖισζονψτϖα, µελψ α περιφρι〈σ 

ϖρ λψµπηοχψτ〈ι σ α χσοντϖελ!ι λψµπηοιδ ελεµεκ εσετν ϖολτ  α 

λεγκιφεϕεζεττεββ. Α σεϕτεκ αυτοφλυορεσζχενχι〈ϕα (ΜΦΙ ρτκ) α περµεαβιλιζ〈λ〈σ 
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κϖετκεζτβεν µινδεν εσετβεν νϖεκεδστ µυτατοττ µινδ αζ ΦΛ−1 (ΦΙΤΧ), 

µινδ αζ ΦΛ−2 (ΠΕ) χσατορν〈κον. 

 

 

 

1. 〈βρα Φνψσζ⌠ρ〈σι ϕελλεµζ!κ ϖ〈λτοζ〈σα α περιφρι〈σ ϖρ σεϕτϕειν κλνβζ! 

φιξ〈λ⌠/περµεαβιλιζ〈λ⌠ ρεαγενσεκ ηασζν〈λατα υτ〈ν. ςαλαµεννψι ΦΣΧ−ΣΣΧ δοτ πλοτ κπεν 

αζονοσ καπυκατ ηασζν〈λτυνκ, µελψεκετ α ΠΦΑ−ϖαλ φιξ〈λτ σ νεµ περµεαβιλιζ〈λτ νορµ〈λ 

περιφρι〈σ µιντα (ΦΝΠ) σεϕτποπυλ〈χι⌠ιηοζ 〈λλτοττυνκ βε. Ρϖιδτσεκ: ΝΦΝΠ: νεµ φιξ〈λτ, 

νεµ περµεαβιλιζ〈λτ, ΧΧ: Χψτοφιξ/Χψτοπερµ, ΦΠ: Φιξ ανδ Περµ, ΙΠ: Ιντραπρεπ, ΙΣ: 

Ιντρασταιν, ΠΧ: Περµεαχψτε, ΠΦ: Περµεαφιξ 
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2. Μιελοπεροξιδ〈ζ 

Α ΦΙΤΧ−ελ ϕελλτ η〈ροµ κλ⌠ν (ΜΠΟ−7, ΧΒΛ−ΜΠΟ−1 σ Η−43−5) 

σσζεηασονλτ〈σ〈βαν α περµεαβιλιζ〈λ⌠ σζερεκ σσζεστσϖελ νψερτ αδατοκ σ 

αζ εγψεσ περµεαβιλιζ〈λ⌠ σζερεκ κλν−κλν ηασζν〈λατ〈ϖαλ καποττ π〈ρονκντι 

αδατοκ ισ αζ ΜΠΟ−7 σζιγνιφικ〈νσαν ϕοββ σζενζιτιϖιτ〈σ〈τ ιγαζολτ〈κ α µ〈σικ κτ 

κλ⌠νναλ σζεµβεν αζ ΜΦΙ ρτκεκ αλαπϕ〈ν. Ηασονλ⌠ ερεδµνψτ αδοττ α ΠΕ−ελ 

ϕελλτ αντιτεστεκ ϖιζσγ〈λατα ισ (2. 〈βρα). Α ΦΙΤΧ σ ΠΕ κονϕυγ〈τυµοκ 

σσζεϖετσβεν αζ υτ⌠ββιακ µαγασαββ ΜΦΙ ρτκε, εζζελ ναγψοββ 

σζενζιτιϖιτ〈σα ιγαζολ⌠δοττ. ℑλποζιτϖ ρεακχι⌠τ χσακ α Χψτοφιξ/Χψτοπερµ 

αλκαλµαζ〈σακορ σζλελτνκ µινδη〈ροµ κλ⌠ν εσετν. Α ποζιτϖ σεϕτεκ 

σζ〈ζαλκοσ αρ〈νψα νεµ ϖ〈λτοζοττ λνψεγεσεν α κλνβζ! κλ⌠νοκ 

ηασζν〈λατ〈ϖαλ. 

 

 

2. 〈βρα Κλνβζ! αντι−ΜΠΟ κλ⌠νοκ 〈τφεδ! ηισζτογραµϕαι Χψτοφιξ/Χψτοπερµ 

περµεαβιλιζ〈λ〈στ κϖετ!εν. Αζ ΜΠΟ−7 κλ⌠ν α λεγναγψοββ σζενζιτιϖιτ〈στ µινδ α ΦΙΤΧ 



 28

µινδ α ΠΕ ϕελλτ αντιτεστεκ εσετν. Φιγψελµετ ρδεµελ αζ αυτοφλυορεσζχενσ µιντα µαγασ 

ΜΦΙ ρτκε. 

 

3. χψΧ∆79α 

Η〈ροµ φοργαλµαζ⌠τ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ ΗΜ57 κλ⌠ν (ΠΕ) ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ α 

Πηαρµινγεν αντιτεστϕε µινδεν περµεαβιλιζ〈λ⌠ σζερ ηασζν〈λατα µελλεττ 

σζιγνιφικ〈νσαν αλαχσονψαββ ΜΦΙ ρτκετ µυτατοττ, µιντ α ∆ΑΚΟ σ αζ 

Ιµµυνοτεχη ρεαγενσε. ℑλποζιτϖ ρεακχι⌠τ εγψικ κλ⌠ν εσετν σεµ σζλελτνκ 

σ α ποζιτϖ σεϕτεκ σζ〈ζαλκοσ αρ〈νψα σεµ κλνβζττ λνψεγεσεν αζ εγψεσ 

κλ⌠νοκ αλκαλµαζ〈σακορ. 

4. χψΧ∆3 

Αζ Σ4.1 κλ⌠ν εσετν ϕελεντ!σ 〈λποζιτιϖιτ〈στ σζλελτνκ µψελοβλαστοκον, εζρτ α 

τοϖ〈ββι ϖιζσγ〈λατοκ α µ〈σικ κτ αντιτεσττελ τρτντεκ, µελψεκ κζλ αζ 

ΥΧΤΗ−1 µυτατοττ µαγασαββ ΜΦΙ ρτκεκετ σ  α ποζιτϖ σεϕτεκ σζ〈ζαλκοσ 

αρ〈νψα ισ µαγασαββ ϖολτ, µιντ  α Ηιτ3α αντιτεστ εσετν (3. 〈βρα). 

 

 

3. 〈βρα. Ιντραχελλυλ〈ρισ Χ∆3 δετεκτ〈λ〈σα φελσζνι Χ∆3 νεγατϖ Τ−ΑΛΛ−βεν. ΑΖ ΥΧΤΗ−1 σ 

α Ηιτ3α κλ⌠ν ισ ΠΕ ϕελλτ αντιτεστ. 
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5. Περµεαβιλιζ〈λ⌠ ολδατοκ 

Α 2. σ 3. 〈βρ〈ν βεµυτατοττ ηισζτογραµοκ ϖαλαµεννψι περµεαβιλιζ〈λ⌠ 

ρεαγενσ εσετν ηασονλ⌠ακ ϖολτακ. Αζ ΜΦΙ ρτκεκ σσζεηασονλτ〈σα σορ〈ν 

νεµ ταλ〈λτυνκ σζιγνιφικ〈νσ κλνβσγετ α περµεαβιλιζ〈λ⌠ 〈γενσεκ κζττ.  

 

Κϖαντιτατϖ ΠΣΓΛ−1 µεγηατ〈ροζ〈σ νορµ〈λ σ µαλιγνυσ σεϕτεκεν. 

1. ΠΣΓΛ−1 εξπρεσσζι⌠ νορµ〈λ ηεµοποετικυσ σεϕτεκεν 

Περιφρι〈σ ϖρ σεϕτϕειν ϖγζεττ ϖιζσγ〈λατοκ αλαπϕ〈ν α λψµπηοχψτ〈κ ΠΣΓΛ−1 

διµ σ ΠΣΓΛ−1 βριγητ χσοπορτρα κλνλτεκ ελ. Η〈ρµασ ϕελλσσελ ϖγζεττ 

αναλζισεκ σζεριντ α Β σεϕτεκ φελελτεκ µεγ αζ αλαχσονψ Χ∆162 ϕελλ!δσ∀ 

σεϕτεκνεκ, µγ α Τ σεϕτεκ σ ΝΚ σεϕτεκ ΠΣΓΛ−1 εξπρεσσζι⌠ϕα λνψεγεσεν 

µαγασαββ ϖολτ. Α µονοχψτ〈κ σ νευτροπηιλεκ ιντενζϖ Χ∆162 εξπρεσσζι⌠τ 

µυταττακ. 

Νορµ〈λ χσοντϖελ! αναλζισεκορ α Χ∆162 εξπρεσσζι⌠ νϖεκεδστ φιγψελτκ 

µεγ α ηεµοποετικυσ σεϕτεκ ρσε σορ〈ν: λνψεγεσεν αλαχσονψαββ ϖολτ α 

µψελοιδ προγενιτοροκ ΠΣΓΛ ϕελλ!δσε, µιντ αζ ρεττ µψελοιδοκ. Εζ 

υτ⌠ββιακν〈λ ισ κιφεϕεζεττεββ εξπρεσσζι⌠τ δετεκτ〈λτυνκ α µονοχψτα ϖοναλ 

σεϕτϕειν, αζον βελλ αζονβαν α Χ∆162 ϕελλ!δσ νεµ διφφερενχι〈λτ αζ ρετλεν 

µονοβλαστοκ/προµονοχψτ〈κ σ αζ ρεττ µονοχψτ〈κ κζττ. ΠΣΓΛ−1 ϖσ. ΣΣΧ 

δοτ πλοτον α ρυτιν διαγνοσζτικ〈βαν ισ ηασζν〈λτ Χ∆45−ΣΣΧ δοτ πλοτηοζ 
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ηασονλ⌠αν εγψ, α λψµπηοιδ, µονοχψτα σ γρανυλοχψτα ποπυλ〈χι⌠κ ιλλ. αζ ρεττ 

σ ρετλεν σεϕτεκ κζττ διφφερενχι〈λ⌠ κπετ καπτυνκ. Α λευκµι〈σ χσοντϖελ! 

κπε αζ ακκυµυλ〈λ⌠δ⌠ σεϕτεκ τπυσ〈νακ µεγφελελ!εν ϖ〈λτοζικ. 

2. ΠΣΓΛ−1 εξπρεσσζι⌠ κϖαντιτατϖ µεγηατ〈ροζ〈σα 

Α φεντι ερεδµνψεκ σζ〈µσζερ∀ ϖιζσγ〈λατ〈τ ισ ελϖγεζτκ α κλνβσγεκ 

εγζακτ µεγηατ〈ροζ〈σα χλϕ〈β⌠λ.  Εζεκ αλαπϕ〈ν αζ αλ〈ββι ερεδµνψεκετ καπτυκ 

(1. τ〈βλ〈ζατ): 

 

 

ΑΒΧ (〈τλαγ Σ∆)    ΜΦΙ  ρτκεκ                     

ϖαρι〈χι⌠σ κοεφφιχιενσε (%) 

    

νευτροπηιλεκ     26 500  ±   4 500   17 

µονοχψτ〈κ     47 200  ±   9 900   21 

Τ−σεϕτεκ σ ΝΚ σεϕτεκ    38 200  ± 26 000   68 

Β−σεϕτεκ      2 600  ±   1 500   58 

ΑΜΛ µψελοβλαστοκ    12 000  ±   5 300     44 

Νορµ〈λ µψελοβλαστ    12 600  ±   2 100   17 

Προµονοχψτ〈κ/µονοβλαστοκ     41 000  ±  20 300    51 

προµψελοχψτα/µψελοχψτα/µεταµψελοχψτα   19 000  ±   7 100    37 

 

 

1. τ〈βλ〈ζατ ΑΒΧ (αντιβοδψ βινδινγ χαπαχιτψ) ρτκεκ σ αζοκ σζ⌠ρ〈σα νορµ〈λ περιφρι〈σ 

ϖρ σεϕτϕειν σ εγσζσγεσ ϖαλαµιντ λευκµι〈σ εγψνβ!λ σζ〈ρµαζ⌠ χσοντϖελ!ι µψελοιδ 

πρεκυρζοροκον  
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α. Α λευκµι〈σ µψελοβλαστοκ ΠΣΓΛ−1 εξπρεσσζι⌠ϕα σζιγνιφικ〈νσαν 

αλαχσονψαββ ϖολτ, µιντ αζ ρεττ σεϕτεκ. Α βλαστοκ σζελεκτϖ κιϖ〈λασζτ〈σα 

Χ∆45 διµ ϕελλ!δσκ αλαπϕ〈ν τρτντ. 

β. Α µονοχψτα ϖοναλον βελλ αζ εξπρεσσζι⌠ σζλεσ ηατ〈ροκ κζττ ϖ〈λτοζοττ, 

δε νεµ ϖολτ σζιγνιφικ〈νσ κλνβσγ α µονοβλαστ/προµονοχψτα σ αζ ρεττ 

µονοχψτα ποπυλ〈χι⌠ ρτκει κζττ 

χ. Α σζ〈µσζερ∀ αδατοκ αζτ τκρζικ, ηογψ α µονοβλαστοκ Χ∆162 

εξπρεσσζι⌠ϕα σζιγνιφικ〈νσαν µαγασαββ, µιντ α µψελοβλαστοκ, σ α κτ 

ποπυλ〈χι⌠ ρτκει νεµ µυταττακ 〈τφεδστ, αµι λεηετ!ϖ τεσζι α κτ πρεκυρζορ 

σεϕτ ελκλντστ. Εζεκ αλαπϕ〈ν α βλαστοκβαν δετεκτ〈λτ αλαχσονψ ΠΣΓΛ−1 

εξπρεσσζι⌠ ΑΜΛ Μ1 ιλλ. Μ2 µελλεττ σζ⌠λ.  ΑΜΛ Μ4 εσετβεν α κτ ποπυλ〈χι⌠ 

εγψττεσ ϕελενλτε µιαττ εγψ ΠΣΓΛ−1 διµ σ εγψ ΠΣΓΛ−1 βριγητ σεϕτχσοπορτ 

κλντηετ! ελ (4. 〈βρα).  
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4. 〈βρα. ΑΜΛ Μ4 χσοντϖελ!ι µιντα: µψελοιδ δοµινανχια κεϖσ λψµπηοιδ (Λψ) σεϕττελ. Α 

ηισζτογραµ αναλζισ αλαπϕ〈ν α µψελοιδ σεϕτεκ ΠΣΓΛ−1 εξπρεσσζι⌠ϕα βιµοδ〈λισ ελοσζλ〈στ 

µυτατ � µψελοβλαστ (Μψ) σ µονοβλαστ (Μο) ποπυλ〈χι⌠ κλντηετ! ελ 

 

δ. Νορµ〈λ µψελοβλαστοκ ϕελλ!δσε νεµ κλνβζττ λνψεγεσεν α µαλιγνυσ 

βλαστοκ εξπρεσσζι⌠ϕ〈τ⌠λ. Εζεν εσετεκβεν α βλαστοκ σζελεκτϖ ϖιζσγ〈λατ〈τ α 

Χ∆34/Χ∆33 κοεξπρεσσζι⌠τ µυτατ⌠ σεϕτεκ αναλζισϖελ βιζτοστοττυκ.  

ε. Περιφρι〈σ ϖρβεν σ χσοντϖελ!βεν σζιµυλτ〈ν ϖγζεττ µρσεκ ερεδµνψε 

αζτ µυταττα, ηογψ α περιφρι〈ν ταλ〈ληατ⌠ βλαστοκον α ΠΣΓΛ−1 κ⌠πιασζ〈µ νεµ 

κλνβζττ σζιγνιφικ〈νσαν α χσοντϖελ!ι βλαστοκτ⌠λ. 

φ. ΧΜΛ ακχελερ〈λτ φ〈ζισ〈βαν, ϖαλαµεννψι µψελοιδ πρεκυρζορ ϕελενλτβεν 

ελϖγεζϖε α ϖιζσγ〈λατοτ α πρεκυρζοροκον καποττ ρτκ 〈τλαγα α µψελοβλαστοκ 

ιλλ. αζ ρεττ µψελοιδοκ φελσζνι µολεκυλα σζ〈µα κζ εσ! ρτκετ αδοττ, µελψ 

µεγφελελ αννακ αζ ελκπζελσνεκ, ηογψ α σεϕτεκ Χ∆162 εξπρεσσζι⌠ϕα αζ ρσ 

σορ〈ν φοκοζ⌠δικ. 

γ. Η〈ροµσζν∀ αναλζισεκβεν α Χ∆162 ϕελλσ αζ ρετλεν σεϕτεκ αζονοστ〈σ〈ρα 

αλκαλµασ, µελψετ µυτατ, ηογψ α Χ∆162 διµ σεϕτεκ α Χ∆34 !σσεϕτ µαρκερρελ 

ιλλ. εγψεσ ΑΜΛ−εκβεν α βλαστοκον εξπρεσσζ〈λ⌠δ⌠ σ κεδϖεζ!τλεν 

προγνοσζτικαι φακτορνακ σζ〈µτ⌠ Χ∆7 µαρκερρελ µυτατοττ κοεξπρεσσζι⌠τ (5. 

〈βρα). 
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5. 〈βρα Η〈ροµσζν∀ αναλζισ ΑΜΛ Μ2−βεν. Α φγγ!λεγεσ τενγελψεν (ΦΛ2) µινδεν δοτ 

πλοτον α ΠΣΓΛ−1 ϕελλ!δσ λ〈τηατ⌠ (Χ∆162ΠΕ). Α ϖζσζιντεσ τενγελψεν Χ∆34ΠΕΧψ5 (Α), 

Χ∆45 ΠΕΧψ5 (Β) σ Χ∆7ΦΙΤΧ (Χ) φεστστ 〈βρ〈ζολτυκ. 

 

 

Α καλχειν τεσζτ µετοδικαι ϖονατκοζ〈σαι: πρεαναλιτικαι ηιβ〈κ χσκκεντσε, 

οπτιµαλιζ〈λ〈σ, κοµβιν〈λτ ϕελλσεκ 

1. Α καλχειν τεσζτ ρεπροδυκ〈ληατ⌠σ〈γ〈νακ ϖιζσγ〈λατα 

Μ∆Ρ ποζιτϖ σεϕτϖοναλ, εγσζσγεσ σ λευκµι〈σ εγψν περιφρι〈σ ϖρβ!λ 

σζ〈ρµαζ⌠ σεϕτεκ αναλζισε α ΜΑΦ ρτκεκ σζλεσ ταρτοµ〈νψ〈βαν τεττε λεηετ!ϖ 

α ρεπροδυκ〈ληατ⌠σ〈γ ϖιζσγ〈λατ〈τ. Αζ ιγεν µαγασ ΜΑΦ ρτκετ µυτατ⌠ 

ρεζισζτενσ σεϕτϖοναλον (ΚΒς−1) καπτυκ α λεγκισεββ σζ⌠ρ〈στ, δε ελφογαδηατ⌠ α 

ϖαρι〈χι⌠σ κοεφφιχιενσ ρτκε α βετεγεκβ!λ ιλλ. εγσζσγεσ εγψνεκβ!λ 

σζ〈ρµαζ⌠ µιντ〈κ εσετν ισ. Αζ ερεδµνψεκ εγψβεν α τεσζτ ηιτελεσσγτ ισ 

ϕελζικ, ηισζεν λνψεγεσεν µαγασαββ ΜΑΦ ρτκετ µρτνκ α ρεζισζτενσ 

σεϕτϖοναλον, µιντ αζ εµβερι µιντ〈κον (2. τ〈βλ〈ζατ). 
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 Μιντα        ΜΑΦ ρτκεκ          Χς (%) 

              〈τλαγα                          ν=10 

 ΚΒς1 σεϕτϖοναλ   97.9   0.3 

 ΑΜΛ µιντα   45.8   11 

 Νορµ〈λ µιντα   16   13 

 

 

2. τ〈βλ〈ζατ  Α καλχειν τεσζτ ρεπροδυκ〈ληατ⌠σ〈γ〈νακ ϖιζσγ〈λατα σεϕτϖοναλακον σ κλινικαι 

µιντ〈κον (εγσζσγεσ σ λευκµι〈σ εγψν περιφρι〈σ ϖρβ!λ). Α ΜΑΦ ρτκεκ σζλεσ 

ταρτοµ〈νψ〈βαν µινδεν µιντ〈β⌠λ 10 εγψµ〈στ κϖετ! µιντα ελ!κσζτστ σ µρστ 

ϖγεζτνκ ελ 50 µΜ ςεραπαµιλτ ηασζν〈λϖα µοδυλ〈τορκντ. Αζ ερεδµνψεκ α 10−10 µρσ  

〈τλαγ〈τ σ ϖαρι〈χι⌠σ κοεφφιχιενστ (Χς) µυτατϕ〈κ. 

 

2. Α  καλχειν τεσζτ ρεαγενσεινεκ σταβιλιτ〈σ ϖιζσγ〈λατα 

Α καλχειν−ΑΜ ολδατ −20°Χ−ον τ〈ρολϖα 1 ϖιγ σταβιλ, αζονβαν 4°Χ−οσ τ〈ρολ〈σ 

µελλεττ φλ ϖ υτ〈ν ϕελεντ!σ φλυορεσζχενχια νϖεκεδσ ταπασζταληατ⌠, µελψ 

φελτεηετ!εν α πΗ ϖ〈λτοζ〈σ σ αζ εννεκ κϖετκεζτβεν λτρεϕϖ! ηιδρολζισ 

κϖετκεζµνψε. Α ϖεραπαµιλ τρζσολδατ µινδ 4°Χ−ον, µινδ −20°Χ−ον 

ελταρτηατ⌠ 1 ϖιγ ανλκλ, ηογψ γ〈τλ⌠ φυνκχι⌠ϕα χσκκεννε. Εζεκ 

φιγψελεµβεϖτελϖελ α τεσζτηεζ σζκσγεσ ρεαγενσεκ −20°Χ−ον τρτν! 

εγψττεσ τ〈ρολ〈σα αϕ〈νληατ⌠. 

3. Μιντ〈κ ελταρτηατ⌠σ〈γ〈νακ ϖιζσγ〈λατα 

Σζεπαρ〈λ〈σ ελ!ττι, τελϕεσ χσοντϖελ!ι ϖαγψ περιφρι〈σ ϖρµιντα τ〈ρολ〈σα σορ〈ν α 

σεϕτεκ ενεργια κσζλετνεκ, ΑΤΠ ρακτ〈ρ〈νακ χσκκενσε µιαττ α ΜΑΦ ρτκεκ 
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χσκκενστ λ〈τϕυκ. Β〈ρ εββεν αζ εσετβεν α ΠΙ ποζιτιϖιτ〈σ νεµ µυτατ 

σζιγνιφικ〈νσ εµελκεδστ, αζ ΑΤΠ δεπλχι⌠ µιαττ α 24 ⌠ρ〈ιγ τ〈ρολτ µιντ〈βαν α 

µαγασαββ ΦΙ(ςπ−) ρτκ α τρανσζπορτ φυνκχι⌠κ χσκκενστ ϕελζι. Μινδεζ α 

τνψλεγεσνλ αλαχσονψαββ ΜΑΦ ρτκετ ερεδµνψεζ. Κσρλετεινκ αλαπϕ〈ν α 

µινταϖτελ υτ〈ν α περιφρι〈σ ϖρ ιλλ. χσοντϖελ! φελδολγοζ〈σα 6 ⌠ρ〈ν βελλ µεγ 

κελλ, ηογψ τρτνϕεν, εζιδ! αλαττ υγψανισ µγ νινχσ λνψεγεσ χσκκενσ α 

ΜΑΦ ρτκβεν. 

Α Φιχολλον σζεπαρ〈λτ σ καλχειννελ φελτλτττ σεϕτεκ σζυσζπενζι⌠ϕα 4°Χ−ον 24 

⌠ρ〈ν 〈τ τ〈ροληατ⌠, αννακ ΜΑΦ ρτκε νεµ ϖ〈λτοζικ, µερτ εζεν α 

η!µρσκλετεν α πυµπαφυνκχι⌠ βλοκκολϖα ϖαν, νινχσ ϕελεντ!σ ϖ〈λτοζ〈σ α ςπ+ 

σ ςπ− µιντ〈κ ΦΙ ρτκβεν. Σζοβαη!µρσκλετεν τρτν! τ〈ρολ〈σ εσετν 

αζονβαν α καλχειν κιπυµπ〈λ〈σα φολψτατ⌠δικ α ϖεραπαµιλλαλ νεµ βλοκκολτ 

ρενδσζερεκβεν, αµι α ΦΙ χσκκενσηεζ σ εζ〈λταλ α ΜΑΦ ρτκ 

νϖεκεδσηεζ ϖεζετ. Εζρτ αζ ελ!κσζτεττ µιντα η∀τ!βεν ϖαλ⌠ τ〈ρολ〈σα 

σζκσγεσ σ α µρστ 24 ⌠ρ〈ν βελλ ελ κελλ ϖγεζνι (6. 〈βρα). 
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6. 〈βρα Τελϕεσ χσοντϖελ!ι µιντα αναλζισε 0, 6, σ 24 ⌠ρ〈σ τ〈ρολ〈σ υτ〈ν. Α: ςπ� µιντα (�) 

ΜΦΙ ρτκε σζιγνιφικ〈νσαν εµελκεδεττ 24 ⌠ρα αλαττ, µγ α ςπ+ µιντ〈 (!) νεµ ϖ〈λτοζοττ 

λνψεγεσεν. Εζ α ΜΑΦ ρτκ ϕελεντ!σ χσκκενσηεζ ϖεζετεττ (Β). Φιχολλον σζεπαρ〈λτ, 

καλχειννελ φελτλτττ µονονυχλε〈ρισ σεϕτεκετ σζοβαη!ν τ〈ρολϖα (�) α ςπ− µιντα ΜΦΙ ρτκε 

σζιγνιφικ〈νσαν χσκκεντ, α 4°Χ−ον τ〈ρολτ ςπ− σεϕτεκ (!) νεµ ϖ〈λτοζοττ λνψεγεσεν.  Α 

ςπ+ µιντ〈κ (!) ΜΦΙ ρτκε µινιµ〈λισ ϖ〈λτοζ〈στ µυτατοττ (Χ). Εζεκ κϖετκεζτβεν α ΜΑΦ 

ρτκ ϕελεντ!σεν νϖεκεδεττ α σζοβαη!ν τ〈ρολτ µιντ〈βαν (!), µγ νεµ ϖ〈λτοζοττ α 4°Χ−ον 

τ〈ρολτ σεϕτεκβεν (∀). 

 
4. Α καλχειν τεσζτ  κοµβιν〈λ〈σα φελσζνι µαρκερ ϕελλσσελ  

Α τεσζτ αλκαλµαζ〈σα σορ〈ν λνψεγεσ, ηογψ σζελεκτϖεν α λευκµι〈σ σεϕτεκ 

ρεζισζτενχι〈ϕ〈τ µρϕκ σ λεηετ!λεγ κιζ〈ρϕυκ α ϖιζσγ〈λατβ⌠λ α νορµ〈λ 

χσοντϖελ!ι σεϕτεκετ. Α κτ ποπυλ〈χι⌠ ελκλντσρε 〈ραµλ〈σι χιτοµετρι〈σ 

µ⌠δσζερ εσετν λεηετ!σγ ϖαν α µαλιγνυσ σεϕτεκρε ϕελλεµζ! µαρκερεκ 

αλκαλµαζ〈σ〈ϖαλ. Κεττ!σ ϕελλσεκ αλκαλµαζ〈σ〈ϖαλ α Χ∆45 διµ βλαστ−
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ποπυλ〈χι⌠ρα καπυζϖα εζεν τυµοροσ σεϕτεκ ΜΑΦ ρτκτ σζ〈µοληατϕυκ, εζ〈λταλ 

α νορµ〈λ χσοντϖελ!ι σεϕτεκ ζαϖαρ⌠ ηατ〈σ〈τ κικσζβληετϕκ. Τεχηνικαι 

προβλµ〈τ ϖετ φελ α τββεσ ϕελλσ αλκαλµαζ〈σα, α καλχειν φλυορεσζχενχι〈ϕα 

υγψανισ ιγεν ερ!σ αζ αλκαλµαζοττ κονχεντρ〈χι⌠βαν, γψ αζ ερεδετιλεγ ΦΛ−1 

δετεκτορραλ µρτ φλυορεσζχενχια αζ ΦΛ−2 δετεκτορ ταρτοµ〈νψ〈βαν ισ µρηετ! 

ϕελετ αδ, εζ〈λταλ α ΠΕ φεστκ µρστ ζαϖαρϕα. Α καλχειν σ α φελσζνι µαρκερ 

φλυορεσζχενχι〈ϕ〈νακ βιζτονσ〈γοσ ελκλντσρε εζρτ µεγφελελ! κοµπενζ〈χι⌠ 

υτ〈ν αζ ΦΛ−3 δετεκτορ µρσι ταρτοµ〈νψ〈βαν (>650 νµ) ϕελετ αδ⌠ Χ∆45 

ΠερΧΠ ϖαγψ Χ∆45ΠΕΧψ5 ηασζν〈ληατ⌠. Εββεν αζ εσετβεν αζονβαν ελ κελλεττ 

τεκιντεννκ αζ λετκπεσσγ ΠΙ−ϖελ τρτν! ϖιζσγ〈λατ〈τ⌠λ. Ερεδµνψεινκ αζτ 

µυταττ〈κ, ηογψ α καλχειν τεσζτ κοµβιν〈λ〈σα φελσζνι µαρκερ ϕελλσσελ 

βιζτονσ〈γγαλ αλκαλµαζηατ⌠ αδοττ σεϕτποπυλ〈χι⌠ ΜΑΦ ρτκεινεκ 

µεγηατ〈ροζ〈σ〈ρα µινδ νορµ〈λ µινδ λευκµι〈σ µιντ〈κ εσετν, ηα αζ ΦΛ−3 

ταρτοµ〈νψβαν ϕελετ αδ⌠ αντιτεστετ ηασζν〈λυνκ (7. 〈βρα). 
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7. 〈βρα ΦΛ1 − ΦΛ3 δοτ πλοτοκ: α ϖζσζιντεσ τενγελψεν α καλχειν φλυορεσζχενχι〈ϕα λ〈τηατ⌠, αζ 

ΦΛ3 χσατορν〈ν α φελσζνι ϕελλσ ΠΕ−Χψ5 κονϕυγ〈λτ αντιτεστεκκελ. Α: ιζοτπυσ κοντρολλ, Β: 

φελσζνι Χ∆19, Χ: φελσζνι Χ∆3. Α ποζιτϖ σεϕτεκ α ϕοββ φελσ! κϖαδρ〈νσβαν λ〈τηατ⌠κ. ∆: 

Χ∆45 ϕελλσ αχυτ µψελοιδ λευκµι〈σ µιντ〈βαν. Α Χ∆45 διµ ποπυλ〈χι⌠ α 

µψελοβλαστοκνακ φελελ µεγ (Ρ5) 

 
5. Πγπ µολεκυλασζ〈µ µεγηατ〈ροζ〈σα µονοκλον〈λισ αντιτεσττελ 

Τββ τανυλµ〈νψ ελεµζι α φυνκχιον〈λισ τεσζττελ καποττ ερεδµνψεκ σ αζ 

αντιτεστεκκελ τρτν! ϕελλσ κορρελ〈χι⌠ϕ〈τ. Σοκ εσετβεν ιγεν ελτρ! 

ερεδµνψεκ αδ⌠δνακ, µελψεκ µαγψαρ〈ζατα λεηετ, ηογψ α φυνκχιον〈λισ 

τεσζτεκκελ τββ τρανσζπορτ φεηρϕε ακτιϖιτ〈σ〈τ µρϕκ, µγ α µονοκλον〈λισ 

αντιτεστ χσακ εγψ προτεινρ!λ αδ φελϖιλ〈γοστ〈στ (εφφλυξ+/Πγπ− εσετεκ), ϖαγψ α 

φεηρϕε ϕελεν ϖαν υγψαν, δε νεµ µ∀κδικ, ιλλ. αζ αντιτεστ κερεσζτρεακχι⌠τ 

µυτατ α µ〈σ σεϕτφελσζνι προτεινεκκελ, µελψεκνεκ α δρογ ρεζισζτενχι〈βαν 
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νινχσ σζερεπκ (εφφλυξ−/Πγπ+ εσετεκ). Αζ ινδιρεκτ ιµµυνφλυορεσζχενχι〈σ 

µρσεκετ σ α καλχειν τεσζττελ καποττ ερεδµνψεκετ σσζεϖετϖε αζτ ταλ〈λτυκ, 

ηογψ α ΚΒς−1 ρεζισζτενσ σεϕτϖοναλον α ΜΑΦ ρτκ 98, αζ εηηεζ ταρτοζ⌠ 

φελσζνι µολεκυλα σζ〈µ πεδιγ 500 000 ϖολτ σεϕτενκντ. Α κζεπεσ 

ρεζισζτενχι〈τ µυτατ⌠ ΚΒ8−5 σεϕτϖοναλον α ΜΑΦ ρτκε χσακ 20%−αλ 

χσκκεντ, µγ α ρεχεπτορσζ〈µ τββ µιντ 90%−αλ (36 000/σεϕτ). ςαγψισ α 

ΜΑΦ ρτκ µγ µεγλεηετ!σεν µαγασ, δε α φεηρϕεσζ〈µ µ〈ρ σζιγνιφικ〈νσαν 

χσκκεντ. Βετεγ µιντ〈κ εσετν, αηολ α ΜΑΦ ρτκ 0 σ 60 κζττι (λεγινκ〈ββ 

40 αλαττι), α φεηρϕε σεϕτενκντι κ⌠πιασζ〈µα ιγεν αλαχσονψ, σ εννεκ 

µεγηατ〈ροζ〈σα νεµ διφφερενχι〈λ βιζτονσ〈γγαλ αζ Μ∆Ρ ποζιτϖ σ Μ∆Ρ 

νεγατϖ εσετεκ κζττ. Εζ α µεγφιγψελσ νεµ χσακ α κ⌠πιασζ〈µ µεγηατ〈ροζ〈σ 

ϖονατκοζ〈σ〈βαν ρϖνψεσ, ηανεµ ηασονλ⌠ µεγφιγψελσεκετ τεττνκ α φεηρϕε 

εξπρεσσζι⌠τ δετεκτ〈λ⌠ αντιτεστεσ ϕελλσ εσετν ισ (ΜΡΚ16), αηολ αζ 

ερεδµνψεκετ αζ ιζοτπυσ κοντρολληοζ ϖισζονψτοττ φλουρεσζχενχια 

ιντενζιτ〈σοκ η〈νψαδοσακντ αδτυνκ µεγ. Μινδεζ αζτ ϕελζι, ηογψ α 

φυνκχιον〈λισ τεσζτ σζενζιτϖεββ ινδικ〈τορα α µυλτι−δρογ ρεζισζτενχια 

φενν〈λλ〈σ〈νακ, µιντ α Πγπ αντιγν εξπρεσσζι⌠ ϖιζσγ〈λατα ιλλ. υταλ εγψβ 

πυµπα φυνκχι⌠κ (πλ. ΜΡΠ1) λεηετσγεσ σζερεπρε (3. τ〈βλ〈ζατ). 
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Πγπ−Μ∆Ρ1 
 

    ΜΑΦ   (ΑΒΧ)       ΜΡΚ16 ποζιτϖ  ΜΦΙ ρ〈τα 
           σεϕτεκ %−οσ αρ〈νψα 
         
ΚΒς−1σεϕτϖοναλ   98  500 000    100   85 

ΚΒ8−5 σεϕτϖοναλ   80    36 000        98   12 

ΑΜΛ (ΝΡ)   33   < 3 800    12     2.8 

ΑΜΛ (Ρ)   15   < 3 800      8     2.0 

 

 

3. τ〈βλ〈ζατ Αζ Μ∆Ρ ακτιϖιτ〈σ σ α Πγπ εξπρεσσζι⌠ σσζεηασονλτ〈σα: ρεζισζτενσ 

σεϕτϖοναλακον σ ΑΜΛ βετεγεκ χσοντϖελ!ι µιντ〈ιν (ΝΡ: νον−ρεσπονδερ, Ρ: ρεσπονδερ) 

µεγηατ〈ροζτυκ α ΜΑΦ ρτκετ, α σεϕτφελσζνι µολεκυλα σζ〈µµαλ κορρελ〈λ⌠ αντιτεστ κτ! 

κπεσσγετ (ΑΒΧ, αντιβοδψ βινδινγ χαπαχιτψ), σ αζ ΜΡΚ 16 αντιτεσττελ ϖγζεττ 

ϖιζσγ〈λατοκβαν α ποζιτϖ σεϕτεκ %−οσ αρ〈νψ〈τ σ αζ ιζοτπυσ κοντρολλ ΜΦΙ ρτκηεζ 

ϖισζονψτοττ ρ〈τ〈τ. Αζ σσζεφγγσ νεµ λινε〈ρισ, α ΜΑΦ  ρτκεκ ϕοββαν διφφερενχι〈λνακ αζ 

Μ∆Ρ ποζιτϖ σ νεγατϖ εσετεκ κζττ, µιντ αζ εξπρεσσζι⌠ ϖιζσγ〈λατα.  

 

 

Α τεσζτ ερεδµνψεκ σ α βετεγσγ κλινικαι κιµενετελνεκ κορρελ〈χι⌠ϕα 

1. ΜΑΦ ρτκεκ σσζεηασονλτ〈σα ΑΜΛ σ ΑΛΛ βετεγχσοπορτοκ εσετν. 

Α µιντα ελ!κσζτσ σορ〈ν φενν〈λλ⌠ µινιµ〈λισ κλνβσγεκ κϖετκεζτβεν α 

κτ χεντρυµ βετεγανψαγ〈βαν κισσ ελτρ! ΜΑΦ ρτκεκετ καπτυνκ, εζρτ 

εββεν αζ σσζεηασονλτ〈σβαν κλν κεζελτκ α χεντρυµοκ βετεγανψαγ〈τ. 

Μινδκτ εσετβεν ϕ⌠λ λ〈τηατ⌠ αζονβαν α τενδενχια, µελψ αζ ιροδαλοµβαν ισ 

ισµερτ τνψ, ηογψ ΑΜΛ−εκ εσετν γψακοριββ α δε νοϖο φενν〈λλ⌠ ρεζισζτενχια, 

µιντ ΑΛΛ−βεν. Α κλνβσγεκ α λψµπηοιδ σ µψελοιδ λευκµι〈σ χσοπορτοκ 

κζττ σζιγνιφικ〈νσνακ αδ⌠δτακ (8. 〈βρα). 
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8. 〈βρα ΜΑΦ ρτκεκ σσζεηασονλτ〈σα ΑΜΛ σ ΑΛΛ βετεγεκβεν. Α: ∆ΕΟΕΧ, Κλινικαι 

Βιοκµιαι σ Μολεκυλ〈ρισ Πατολ⌠γιαι Ιντζετ Β: Ορσζ〈γοσ Ηεµατολ⌠γιαι σ Ιµµυνολ⌠γιαι 

Ιντζετ. Α ΜΑΦ ρτκεκ 〈τλαγα ΑΜΛ−βεν µινδκτ χεντρυµβαν σζιγνιφικ〈νσαν µαγασαββ, 

µιντ ΑΛΛ−βεν. Α:  ΜΑΦ ρτκεκ 〈τλαγα 26.5 ΑΜΛ−βεν (ν=22) σ 16.6 ΑΛΛ−βεν 

(ν=14)(π=0.029)  Β: 17.6 σ 7.8 α ΜΑΦ ρτκεκ 〈τλαγα ΑΜΛ−βεν (ν=43) σ ΑΛΛ−βεν 

(ν=14) (π=0.021) 

 

2. Α ΜΑΦ ρτκ σσζεφγγσε α ρεµισσζι⌠ ινδυκχι⌠σ κεζελσρε αδοττ 

ϖ〈λασσζαλ: α τεσζτ πρεδικτϖ ρτκε 

Μιϖελ α ΜΑΦ ρτκ ρεφερενχια ταρτοµ〈νψ〈νακ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ηοζ ΑΜΛ 

εσετβεν α νορµ〈λ χσοντϖελ!ι βλαστοκ Μ∆Ρ ακτιϖιτ〈σ〈τ κελλενε ισµερννκ, σ 

εννεκ α µρσε ιγεν κρλµνψεσ, εζρτ ανψαγυνκβαν α κλινικαι ϖ〈λασζ 

αλαπϕ〈ν εγψ ολψαν χυτ−οφφ ρτκ µεγηατ〈ροζ〈σα τρεκεδτνκ, µελψ 

µεγβζηατ⌠αν ελκλντι αζ Μ∆Ρ ποζιτϖ σ Μ∆Ρ νεγατϖ εσετεκετ. Εννεκ 

ρδεκβεν α βετεγεκετ ρεσπονδερ (Ρ) σ νον−ρεσπονδερ (ΝΡ) χσοπορτβα 

σορολτυκ. Ρεσπονδερνεκ τεκιντεττκ αζοκατ, ακικνλ αζ εγψ ϖαγψ κτ 
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κεµοτερ〈πι〈σ χικλυσ αλαττ κοµπλεττ ρεµισσζι⌠ ελρηετ! ϖολτ, α νον−ρεσπονδερ 

χσοπορτβαν τερµσζετσζερ∀εν α 4. ητεν 5% φλττ ϖολτ α βλαστοκ αρ〈νψα α 

χσοντϖελ!βεν. Μεγηατ〈ροζτυκ α ΜΑΦ ρτκεκ 〈τλαγ〈τ α ρεσπονδερ σ νον−

ρεσπονδερ χσοπορτβαν µινδκτ χεντρυµβαν, µελψ 14,1 ιλλ. 17,1 ϖολτ α 

ρεσπονδερ σ 23,3 ιλλ. 32,9 α νον−ρεσπονδερ χσοπορτβαν (ΟΗΙΙ σ ∆ΕΟΕΧ 

ερεδµνψει εγψενκντ). Α χυτ−οφφ ρτκετ α ΜΑΦΡ+ΣΕΜ σ α ΜΑΦΝΡ−ΣΕΜ 

(ΣΕΜ: στανδαρδ ερρορ οφ µεαν) ρτκεκ 〈τλαγακντ καλκυλ〈λτυκ, µελψ 20−νακ 

αδ⌠δοττ α βυδαπεστι χεντρυµβαν σ 25−νεκ α ∆ΕΟΕΧ βετεγανψαγ〈βαν. Εζεν 

χυτ−οφφ ρτκεκ αλ〈 ιλλ. φελ εσ! ΜΑΦ ρτκεκ αλαπϕ〈ν αζ Μ∆Ρ ποζιτϖ σ 

Μ∆Ρ νεγατϖ εσετεκ ελκλντηετ!εκ.  Αζ γψ λτρεϕττ Μ∆Ρ + σ Μ∆Ρ− 

χσοπορτοκβαν µεγηατ〈ροζτυκ α ρεσπονδερεκ σ νον−ρεσπονδερεκ αρ〈νψ〈τ. Αζ 

Μ∆Ρ νεγατϖ χσοπορτβαν α βετεγεκ 72%−α ϕ⌠λ ρεαγ〈λτ α κεζελσρε, ϖαγψισ α 

τεσζτ νεγατϖ πρεδικτϖ ρτκε 72%, εζζελ α βιζτονσ〈γγαλ ϕελζι α νεγατϖ 

ερεδµνψ α τερ〈πια ηατκονψσ〈γ〈τ. Αζ Μ∆Ρ ποζιτϖ χσοπορτβαν α βετεγεκ 69 

%−βαν νεµ λεηετεττ κοµπλεττ ρεµισσζι⌠τ ελρνι, ϖαγψισ εννψι ϖολτ α νον−

ρεσπονδερεκ αρ〈νψα. Α καλχειν ασσαψ ποζιτιϖιτ〈σα τεη〈τ 69%−οσ βιζτονσ〈γγαλ 

ϕελζι α τερ〈πια ηατ〈σταλανσ〈γ〈τ (ποζιτϖ πρεδικτϖ ρτκ) (9. 〈βρα). 
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9. 〈βρα  Α καλχειν τεσζτ ποζιτϖ σ νεγατϖ πρεδικτϖ ρτκε: χυτ−οφφ ρτκ αλαπϕ〈ν αζ ΑΜΛ 

βετεγεκετ µινδκτ χεντρυµβαν Μ∆Ρ ποζιτϖ σ Μ∆Ρ νεγατϖ χσοπορτοκβα οσζτοττυκ. Αζ 

Μ∆Ρ νεγατϖ χσοπορτβαν α ρεσπονδερεκ (ρεσπ) αρ〈νψα 72% ϖολτ (νεγατϖ πρεδικτϖ ρτκ), 

µγ αζ Μ∆Ρ ποζιτϖ χσοπορτβαν 69% −βαν ταλ〈λτυνκ νον−ρεσπονδερεκετ (νον−ρεσπ) 

(ποζιτϖ πρεδικτϖ ρτκ). Α καλχειν τεσζττελ µεγηατ〈ροζοττ Μ∆Ρ ακτιϖιτ〈σ σ αζ ινδυκχι⌠σ 

κεζελσρε αδοττ ϖ〈λασζ κζττ σζιγνιφικ〈νσ σσζεφγγστ ταλ〈λτυνκ (π=0,004) 

 

3. Α τεσζτ ερεδµνψεκ σ α ηοσσζτ〈ϖ τλλσ σσζεφγγσε 

Εββε α ϖιζσγ〈λατβα αζον βετεγεκ κερλτεκ βε, ακικνεκ α κϖετσι ιδεϕε 8 

η⌠ναπν〈λ ηοσσζαββ ϖολτ. Καπλαν−Μαψερ γρβε αλαπϕ〈ν ϖιζσγ〈λτυκ αζ Μ∆Ρ 

ακτιϖιτ〈σ σ α βετεγσγ ηοσσζαββ τ〈ϖ κιµενετελνεκ σσζεφγγστ. Β〈ρ αζ 

Μ∆Ρ ποζιτϖ σ Μ∆Ρ νεγατϖ χσοπορτοκ τλλσε κζττι κλνβσγ νεµ ρτε 

ελ α στατισζτικαι σζιγνιφικανχια ηατ〈ρ〈τ (π=0,07), α γρβε αλαπϕ〈ν 

µινδενκππεν φιγψελεµρε µλτ⌠ σ κλινικαι ρελεϖανχι〈ϖαλ ρενδελκεζ! ελτρσ 

ϖολτ α κτ χσοπορτ τλλσε κζττ: αζ Μ∆Ρ νεγατϖ βετεγεκνλ αζ 50%−οσ 
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τλλσ ιδεϕε η〈ροµσζοροσα (18 η⌠ναπ) αζ Μ∆Ρ ποζιτϖ βετεγεκ 50%−οσ 

τλλσνεκ (10. 〈βρα). 

 

 

10. 〈βρα Μ∆Ρ ποζιτϖ σ Μ∆Ρ νεγατϖ βετεγεκ Καπλαν−Μαψερ τλλσι γρβϕε. Αζ 〈τλαγοσ 

κϖετσι ιδ! 11,7± 11,1 η⌠ναπ ϖολτ, α ϖιζσγ〈λατβα  8 η⌠ναπν〈λ ηοσσζαββ κϖετσι ιδ! 

εσετν ϖεττκ βε α βετεγεκετ. Α κτ χσοπορτ τλλσε κζττ ϕελεντ!σ, δε στατισζτικαιλαγ νεµ 

σζιγνιφικ〈νσ κλνβσγετ ταλ〈λτυνκ (π=0,07) 

 

4. Κϖετσεσ ϖιζσγ〈λατοκ σζελεκτ〈λτ εσετεκβεν 

Νη〈νψ βετεγνλ αζ Μ∆Ρ µεγηατ〈ροζ〈σ〈τ νεµ χσακ α διαγν⌠ζισ 

φελ〈λλτ〈σακορ, ηανεµ α βετεγσγ λεφολψ〈σα σορ〈ν κσ!ββ ισ (ρεφρακτερ σζακβαν 

ιλλ. ρελαπσζυσ ιδεϕν) ελϖγεζτκ. Εζεκβεν αζ εσετεκβεν αλαπϖετ!εν κτφλε 

µιντ〈ζατοτ λ〈ττυνκ: ϖαγψ α κεζδετβεν αλαχσονψ ΜΑΦ ρτκ κσ!ββ 

λνψεγεσεν µεγεµελκεδεττ σ α βετεγ Μ∆Ρ ποζιτϖϖ〈 ϖ〈λτ, ϖαγψ α δε νοϖο 

φενν〈λλ⌠ Μ∆Ρ ποζιτιϖιτ〈σ ϖ〈λτοζατλαν µαραδτ α βετεγσγ κσ!ββι φ〈ζισ〈βαν ισ 

(11. 〈βρα). 
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11. 〈βρα Μ∆Ρ ακτιϖιτ〈σ µεγηατ〈ροζ〈σα α διαγν⌠ζισ φελ〈λλτ〈σακορ (διαγ) σ ρελαπσυσ 

ιδεϕν ϖαγψ ρεφρακτερ σζακβαν (ρεφρ/ρελ). Αζ ελσ! κτ εσετβεν Μ∆Ρ νεγατϖ βετεγεκβεν 

κϖετσεσ ϖιζσγ〈λατταλ Μ∆Ρ ποζιτιϖιτ〈στ σζλελτνκ (γψ⌠γψσζερ ινδυκ〈λτα ρεζισζτενχια), α 

τββι εσετβεν αζ Μ∆Ρ ακτιϖιτ〈σ νεµ ϖ〈λτοζοττ ϕελεντ!σεν α βετεγσγ λεφολψ〈σα καπχσ〈ν 
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ΜΕΓΒΕΣΖ⊃Λ⊃Σ 

 

Α µαλιγνυσ ηεµατολ⌠γιαι βετεγσγεκ ποντοσ διαγνοσζτικ〈ϕ〈βαν δντ! 

ϕελεντ!σγ∀ α σεϕτϖοναλ αζονοστ〈σα ιλλ. α λευκµι〈σ σεϕτεκ τπυσ〈νακ σ 

διφφερενχι〈λτσ〈γ〈νακ µεγηατ〈ροζ〈σα, µελψ αζ εγψεσ αλτπυσοκ ελκλντστ, 

γψ α  λευκµι〈κ/λψµπηοµ〈κ κλασσζιφικ〈χι⌠ϕ〈τ λεηετ!ϖ τεσζι.  

Α σεϕτϖοναλ αζονοστ〈σ〈νακ λεγµεγβζηατ⌠ββ µ⌠δϕα αζ ιντραχελλυλ〈ρισ 

µαρκερεκ αλκαλµαζ〈σα, µελψεκ κζλ λεγινκ〈ββ α ΜΠΟ, χψΧ∆79α σ χψΧ∆3 

ηασζν〈λατοσ α µψελοιδ, Β σ Τ λψµπηοιδ ϖοναλακ ιδεντιφικ〈λ〈σ〈ρα (5−8).  

Α ρενδελκεζσρε 〈λλ⌠ µαρκερεκ νεµ µινδεν εσετβεν βιζτοστϕ〈κ αζ ΑΜΛ 

αλτπυσοκ ελκλντστ. Β〈ρ ϖαννακ σεϕτφελσζνι φεηρϕκ, µελψεκ αζ εσετεκ 

ζµβεν σεγτσγετ νψϕτανακ α γρανυλοχψτα, µονοχψτα σ µεγακαρψοχψτα 

ϖοναλακ διφφερενχι〈λ〈σ〈βαν, εζεκ µελλεττ ναγψ ϕελεντ!σγε λεηετ τοϖ〈ββι 

µαρκερεκ αζονοστ〈σ〈νακ, µελψεκ ϖαγψ σεϕτϖοναλ σπεχιφικυσακ, ϖαγψ 

εξπρεσσζι⌠ϕυκ µρτκε κλνβζικ εζ εγψεσ σεϕτϖοναλακον. Α κϖαντιτατϖ 

〈ραµλ〈σι χψτοµετρια εσζκζϖελ 〈λταλυνκ ϖιζσγ〈λτ Χ∆162 (ΠΣΓΛ−1) µολεκυλα 

ιλψεν µαρκερνεκ βιζονψυλτ, µελψ ελτρ! εξπρεσσζι⌠τ µυτατ α γρανυλοχψτα σ α 

µονοχψτα ϖοναλ σεϕτϕειν, εζ〈λταλ α κτ σεϕτϖοναλ ελκλντσρε αλκαλµασ. 

Α κορρεκτ διαγν⌠ζισ φελ〈λλτ〈σα µελλεττ α κλινικαι ονκολ⌠γι〈βαν ϕελεντ!σ ιγνψ 

ϖαν α µαλιγνυσ σεϕτεκ χιτοσζτατικυµ ρεζισζτενχι〈ϕ〈νακ, µιντ προγνοσζτικαι 
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φακτορνακ α δετεκτ〈λ〈σ〈ρα ισ, ηισζεν εννεκ ισµερετε µεγηατ〈ροζηατϕα α 

ϖ〈λασζτοττ κεµοτερ〈πι〈σ κεζελστ ϖαγψ ινδικ〈ληατϕα µοδυλ〈τοροκ, ρεϖερτ〈λ⌠ 

〈γενσεκ ηοζζ〈αδ〈σ〈τ α κεµοτερ〈πι〈ηοζ.   

ςιζσγ〈λαταινκατ εζεν η〈ροµ τµακρ (ιντραχελλυλ〈ρισ µαρκερεκ, ΠΣΓΛ−1 

εξπρεσσζι⌠ σ Μ∆Ρ κιµυτατ〈σ) κρ χσοπορτοστοττυκ, εζεκ ερεδµνψειτ α 

κϖετκεζ!κβεν φογλαλϕυκ σσζε. 

Αζ ιντραχιτοπλαζµατικυσ µαρκερεκ δετεκτ〈λ〈σ〈ν〈λ λνψεγεσ κρδσ α 

µιντα ελ!κσζτσ τεχηνικαι ολδαλα, νεµ µεγφελελ! ρεαγενσεκ αλκαλµαζ〈σα 

υγψανισ 〈λποζιτϖ σ 〈λνεγατϖ ερεδµνψεκηεζ ϖεζετηετ. Α δετεκτ〈λ〈σ 

σζενζιτιϖιτ〈σ〈νακ σ σπεχιφιχιτ〈σ〈νακ ϖιζσγ〈λατ〈ρα ηατ κερεσκεδελµι 

φοργαλοµβαν ελρηετ! περµεαβιλιζ〈λ⌠ κιτνεκ ιλλ. κλνβζ! µονοκλον〈λισ 

αντιτεστ κλ⌠νοκνακ σ εζεκ φλυορεσζχενσ κονϕυγ〈τυµαινακ κοµβιν〈χι⌠ιτ 

ηασονλτοττυκ σσζε. ςαλαµεννψι κιτ εσετν λνψεγεσ ϖ〈λτοζ〈στ σζλελτνκ αζ 

ΦΣΣ−ΣΣΧ σζιγν〈λοκβαν, εζ αζονβαν α Περµεαχψτε ρεαγενσ κιϖτελϖελ νεµ 

ζαϖαρτα α σεϕτποπυλ〈χι⌠κ φελισµερηετ!σγτ σ ελκλντστ. Μινδεν εσετβεν 

αζ αυτοφλυορεσζχενχια νϖεκεδστ ταπασζταλτυκ α περµεαβιλιζ〈λ〈σ 

κϖετκεζτβεν. Κορ〈ββι τανυλµ〈νψοκ σζεριντ µαγυκ α λιζ〈λ⌠/φιξ〈λ⌠ σζερεκ ισ 

λνψεγεσ ελτρσεκετ οκοζηατνακ α φνψσζ⌠ρ〈σι τυλαϕδονσ〈γοκβαν σ α φελσζνι 

µαρκερ ϕελλ!δσεκβεν ισ (73). Κλνβζ! περµεαβιλιζ〈λ⌠ σζερεκετ ελεµζ! 

τανυλµ〈νψοκ µεγφιγψελσεινκηεζ ηασονλ⌠αν α φνψσζ⌠ρ〈σι ϕελλεµζ!κ 
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κισµρτκ∀ ϖ〈λτοζ〈σ〈τ ρϕ〈κ λε, µελψ α διαγνοσζτικαι αλκαλµαζ〈στ νεµ ζαϖαρϕα 

σ εζεν περµεαβιλιζ〈λ⌠ ρεαγενσεκ α π〈ρηυζαµοσαν αλκαλµαζοττ φελσζνι 

ϕελλστ ισ λεηετ!ϖ τεσζικ (74−75). 

Αζ ΜΠΟ ελλενι αντιτεστεκ κζλ αζ ΜΠΟ−7 κλ⌠ν βιζονψυλτ α 

λεγσζενζιτϖεββνεκ, σ α ΠΕ κονϕυγ〈τυµοκ µινδεν εσετβεν ιντενζϖεββ ϕελετ 

αδτακ  α ΦΙΤΧ κονϕυγ〈τυµοκκαλ σζεµβεν, µελψετ α φεστκ ναγψοββ φλυοροφ⌠ρ 

ταρταλµα, ϕοββ κϖαντυµ ηατ〈σφοκα σ εµισσζι⌠σ µαξιµυµα µαγψαρ〈ζ. Α 

Χψτοφιξ/Χψτοπερµ ρεαγενσ ηασζν〈λατ〈ϖαλ ϖαλαµεννψι κλ⌠ν εσετν κισµρτκ∀ 

〈λποζιτϖ ϕελλ!δστ σζλελτνκ λψµπηοβλαστοκβαν. Εζεκ αζ ερεδµνψεκ αρρα 

ηϖϕ〈κ φελ α φιγψελµετ, ηογψ α κελλ!εν σζενζιτϖ σ σπεχιφικυσ ΜΠΟ ϕελλσηεζ 

φιγψελµετ κελλ φορδτανι α κλ⌠ν, φλυροεσζχενσ ϕελλσ σ περµεαβιλιζ〈λ⌠ 

ρεαγενσ λεγοπτιµ〈λισαββ κοµβιν〈χι⌠ϕ〈νακ µεγϖ〈λασζτ〈σ〈ρα.   

Α Β σεϕτεκ αζονοστ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ χψΧ∆79α κλ⌠ν (ΗΜ57) εσετν α ∆ΑΚΟ σ 

αζ Ιµµυνοτεχη ρεαγενσει αϕ〈νληατ⌠κ α Πηαρµινγεν αντιτεστϕϖελ σζεµβεν, αζ 

ερ!σεββ φλυορεσζχενσ ϕελ µιαττ. ΑΜΛ βλαστοκβαν εγψ εσετβεν σεµ σζλελτνκ 

〈λποζιτιϖ ϕελλ!δστ. 

Α Τ σεϕτεκ δετεκτ〈λ〈σ〈βαν αζ ΥΧΤΗ−1 αντι−χψΧ∆3 κλ⌠ν βιζονψυλτ α 

λεγσζενζιτϖεββνεκ (∆ΑΚΟ σ Ιµµυνοτεχη τερµκ). Α Ηιτ3α αντιτεστ 

λνψεγεσεν γψενγββ ΜΦΙ ρτκετ αδοττ, µγ αζ Σ4.1 κλ⌠ννακ αζ 〈λποζιτϖ 

ρεακχι⌠κ µιαττ νεµ µεγφελελ! α σπεχιφιχιτ〈σα. 
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Ερεδµνψεινκ αλαπϕ〈ν τεη〈τ α µψελοιδ, Β σ Τ λψµπηοιδ ϖοναλακ αζ ΜΠΟ, 

χψΧ∆79α σ χψΧ∆3 ιντραχιτοπλαζµατικυσ µαρκερεκκελ βιζτονσ〈γγαλ 

αζονοστηατ⌠κ, ηα α φεντι περµεαβιλιζ〈λ⌠ κιτεκ (Φιξ ανδ Περµ, Ιντρασταιν, 

Ιντραπρεπ, Περµεαφιξ) σ λεηετ!λεγ εγψ ΠΕ−ελ κονϕυγ〈λτ σζενζιτϖ κλ⌠ν  

(ΜΠΟ−7, ΗΜ57, ΥΧΤΗ−1) κοµβιν〈χι⌠ιτ ϖ〈λασζτϕυκ. 

Α µψλεοιδ λευκµι〈κ διαγν⌠ζισ〈βαν αζ ιµµυνφενοτπυσ ϖιζσγ〈λατοκ 

ϕελεντ!σγε λιµιτ〈λτ, α ΦΑΒ τπυσοκηοζ νεµ µινδιγ ρενδεληετ!κ εγψρτελµ∀ 

µαρκερ κοµβιν〈χι⌠κ (76,77). ϑελενλεγ ισ φολψαµατβαν ϖαννακ α σεϕτεκ µινλ 

ποντοσαββ σ βιζτοσαββ αζονοστ〈σ〈τ χλζ⌠ κυτατ〈σοκ. Εζεκ κζττ εγψρε 

ναγψοββ διαγνοσζτικυσ ϕελεντ!σγε ϖαν αζ ολψαν σεϕτφελσζνι µολεκυλ〈κ 

αναλζισνεκ, µελψεκνεκ α σεϕτεκ αδηζι⌠ϕ〈βαν, µοβιλιζ〈χι⌠ϕ〈βαν ϖαν 

σζερεπε.  Ιλψεν µολεκυλα α ΠΣΓΛ−1 ισ, µελψνεκ ΑΜΛ−βεν σ νορµ〈λ µψελοιδ 

σεϕτεκβεν ϖαλ⌠ εξπρεσσζι⌠ϕ〈τ µ〈ρ κορ〈ββαν ισ ϖιζσγ〈λτ〈κ (78−80), νεµ 

σζλεττεκ αζονβαν κϖαντιτατϖ αδατοκ αζ εξπρεσσζι⌠ µρτκρ!λ. Α µολεκυλα 

Ν τερµιν〈λισ ρσζϖελ ρεαγ〈λ⌠ µονοκλον〈λισ αντιτεστετ ηασζν〈λϖα ινδιρεκτ 

ιµµυνφλυορεσζχενχι〈ϖαλ, καλιβρ〈χι⌠σ βεαδεκ σεγτσγϖελ ηατ〈ροζτυκ µεγ α 

σεϕτφελσζνι µολεκυλα σζ〈µοτ εγσζσγεσ σ λευκµι〈σ εγψνεκ χσοντϖελ!ι σ 

περιφρι〈σ σεϕτϕειν. Νορµ〈λ χσοντϖελ!βεν ιγεν αλαχσονψ ϕελλ!δστ ταλ〈λτυνκ α 

µψελοιδ πρεκυρζοροκον, µγ ρεττ σεϕτεκεν λνψεγεσεν µαγασαββ ΜΦΙ 

ρτκεκετ δετεκτ〈λτυνκ, µελψ α διφφερενχι〈λ⌠δ〈σ σορ〈ν φοκοζ⌠δ⌠ εξπρεσσζι⌠τ 



 50

ϕελζι. Α µονοχψτα ϖοναλ σεϕτϕειν α ΠΣΓΛ−1 εξπρεσσζι⌠ σζιγνιφικ〈νσαν 

µαγασαββ ϖολτ, αζον βελλ αζονβαν νεµ ταλ〈λτυνκ κλνβσγετ αζ ρετλεν 

µονοβλαστ/προµονοχψτα σ αζ ρεττ µονοχψτα ποπυλ〈χι⌠ ρτκει κζττ. 

Σζιγνιφικ〈νσ κλνβσγ αδ⌠δοττ αζονβαν λευκµι〈σ βετεγεκβ!λ σζ〈ρµαζ⌠  

µψελοβλαστοκ σ µονοβλαστοκ Χ∆162 ϕελλ!δσε κζττ, α κτ ποπυλ〈χι⌠ 

ρτκει νεµ µυταττακ 〈τφεδστ, µελψ α γρανυλοχψτα σ α µονοχψτα ϖοναλ 

εγψικ ελκλντσι λεηετ!σγτ ϕελεντι. Μιϖελ α µονοχψτα Χ∆14 µαρκερ αζ 

ΑΜΛ Μ4/Μ5 εσετεκ κβ. φελβεν µυτατ ποζιτιϖιτ〈στ ιλλ. εσετενκντ µ〈σ 

σζυβτπυσοκβαν (Μ2) ισ δετεκτ〈ληατ⌠, νεµ διφφερενχι〈λ βιζτονσ〈γγαλ Μ4/Μ5 

ιλλ. Μ1/Μ2 λευκµι〈κ κζττ (81,82). Α ϕελενλεγ ηασζν〈λτ ιµµυνφενοτπυσ 

ϖιζσγ〈λατοκατ α Χ∆162 µαρκερ κϖαντιτατϖ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ϖαλ κιεγσζτϖε α 

φεντι σζυβτπυσοκ ελκλντηετ!κ. 

Νορµ〈λ σ λευκµι〈σ µψελοβλαστοκ ΠΣΓΛ−1 εξπρεσσζι⌠ϕ〈βαν νεµ ταλ〈λτυνκ 

κλνβσγετ, αµιτ φοντοσ τυδνι α ρεζιδυ〈λισ λευκµι〈σ σεϕτεκ κερεσσε 

σζεµποντϕ〈β⌠λ: εζεκ αλαπϕ〈ν υγψανισ εζ α µαρκερ νµαγ〈βαν νεµ αλκαλµασ 

αζ ΜΡ∆ κιµυτατ〈σ〈ρα.  Β〈ρ εγψεσ αδατοκ σζεριντ α νορµ〈λ µψλεοβλαστοκ 

αδηζι⌠ϕα α σζτρ⌠µ〈ηοζ ερ!σεββ, µιντ α µαλιγνυσ ηεµοποετικυσ σεϕτεκ 

(83,84), ερεδµνψεινκ αλαπϕ〈ν εζ νεµ α ΠΣΓΛ−1 εξπρεσσζι⌠ϖαλ ηοζηατ⌠ 

σσζεφγγσβε.   
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Υγψαναζον ΑΜΛ−εσ βετεγ χσοντϖελ!ι σ περιφρι〈σ βλαστ σεϕτϕειν σζιµυλτ〈ν 

ϖγζεττ ϖιζσγ〈λατοκ αρρα υταλνακ, ηογψ α ηογψ νινχσ ϕελεντ!σ κλνβσγ α κτ 

ποπυλ〈χι⌠ ΠΣΓΛ−1 εξπρεσσζι⌠ϕα κζττ. Εββ!λ αδ⌠δηατ α κϖετκεζτετσ, ηογψ 

α λευκµι〈σ σεϕτεκ κζλ νεµ αζ αλαχσονψ ΠΣΓΛ−1 εξπρεσσζι⌠τ µυτατ⌠ 

ποπυλ〈χι⌠ κερλ κι α κερινγσβε αζ εσετλεγεσ χσκκεντ αδηζι⌠ σ φοκοζοττ 

µοβιλιζ〈χι⌠ µιαττ.  Κνοχκ ουτ εγερεκκελ καποττ ερεδµνψεκ αλαπϕ〈ν αζονβαν 

ϖαλ⌠σζν∀, ηογψ αλαχσονψ ΠΣΓΛ−1 εξπρεσσζι⌠ εσετν α λευκοχψτοσισ οκα α 

νευτροπηιλεκ εληζ⌠δ⌠ χιρκυλ〈χι⌠ϕα, µεγσζοκοττν〈λ ηοσσζαββ λετταρταµα α 

περιφρι〈σ κερινγσβεν. Α ΠΣΓΛ−1 εσετβεν φοντοσ µεγϕεγψεζνι, ηογψ α 

µονοκλον〈λισ αντιτεσττελ δετεκτ〈λτ εξπρεσσζι⌠ µρτκε νεµ φελττλενλ κορρελ〈λ 

α φεηρϕε φυνκχι⌠ϕ〈ϖαλ: α φυνκχιον〈λ⌠ ρεχεπτορ κιαλακυλ〈σ〈ηοζ 

ποσζττρανσζλ〈χι⌠σ µ⌠δοστ〈σ (σζιαλιζ〈χι⌠, φυκοζιλ〈χι⌠, σζυλφατ〈λ〈σ) σζκσγεσ 

(85). 

Προγνοσζτικαι φακτοροκ κζλ α χιτοσζτατικυµ ρεζισζτενχια φυνκχιον〈λισ 

κιµυτατ〈σ〈τ ϖγεζτκ ελ. Β〈ρ ιγεν σοκ µ⌠δσζερ λτεζικ αζ Μ∆Ρ 

δετεκτ〈λ〈σ〈ρα, κλνβζ! χεντρυµοκ ερεδµνψει νεµ µινδεν εσετβεν 

σσζεϖετηετ!κ, σ!τ α κλνβζ! µετοδικ〈κκαλ νψερτ ερεδµνψεκ σεµ µινδιγ 

κοηερενσεκ (62,86−88). Φοντοσ τεη〈τ µεγβζηατ⌠, κννψεν κιϖιτελεζηετ! σ 

κλινικαι ερεδµνψεκκελ ισ κορρελ〈λ⌠ τεσζτεκ κιαλακτ〈σα, σ α µ⌠δσζερ 

στανδαρδιζ〈λ〈σα. 
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ςιζσγ〈λαταινκβαν εγψ κϖαντιτατϖ φυνκχιον〈λισ τεσζτετ, α καλχειν τεσζτετ 

αλκαλµαζτυκ βετεγ µιντ〈κ µρσρε κτ χεντρυµβαν ϖγζεττ τανυλµ〈νψ 

φορµ〈ϕ〈βαν. Α τεσζτ ελ!νψε, ηογψ α καλχειν−ΑΜ µινδ α Πγπ−νεκ, µινδ αζ 

ΜΡΠ1−νεκ σζυβσζτρ〈τϕα, γψ ϖεραπαµιλτ ηασζν〈λϖα ινηιβιτορκντ, − µελψ 

σζιντν µινδκτ φεηρϕε ακτιϖιτ〈σ〈τ βλοκκολϕα − α κτ προτειν 〈λταλ εγψττεσεν 

λτρεηοζοττ τρανσζπορτ ακτιϖιτ〈στ δετεκτ〈ληατϕυκ. Εγψβ φυνκχιον〈λισ τεσζτηεζ 

κπεστ ελ!νψτ ϕελεντ, ηογψ σζεµβεν µ〈σ φλυορεσζχενσ φεστκεκκελ (πλ. 

ροδαµιν 123) α καλχειν νεµ κτ!δικ σζυβχελλυλ〈ρισ κοµπαρτµεντεκηεζ, σ 

ηογψ αζ ερεδµνψεκ κϖαντιτ〈ληατ⌠κ µυλτιδρογ ρεζισζτενχια ακτιϖιτ〈σ φακτορ 

(ΜΑΦ) φορµ〈ϕ〈βαν. Τοϖ〈ββι ελ!νψτ κν〈λ α σζελεκτϖ ινηιβιτοροκ ηασζν〈λατα, 

µελψεκκελ λεηετ!σγ ϖαν α Πγπ σ αζ ΜΡΠ1 ακτιϖιτ〈σ〈β⌠λ ερεδ! ρεζισζτενχια 

ελκλντσρε (71,89).  

Κσρλετεινκβεν α τεσζτ µ〈ρ κορ〈ββαν στανδαρδιζ〈λτ φορµ〈ϕ〈νακ (68,69) ρυτιν 

λαβορατ⌠ριυµι διαγνοσζτικ〈βαν ϖαλ⌠ αλκαλµαζ〈σ〈τ, οπτιµαλιζ〈λ〈σ〈νακ 

φελττελειτ ϖιζσγ〈λτυκ. Εννεκ σορ〈ν µρσεκετ κιϖιτελεζτνκ σεϕτϖοναλακον σ 

κλινικαι µιντ〈κον, µελψεκ α τεσζτ µεγφελελ! ρεπροδυκ〈ληατ⌠σ〈γ〈τ σ αζ 

ερεδµνψεκ ηιτελεσσγτ ιγαζολτ〈κ. 

Α τεσζτ κοµπονενσεκ ελταρτηατ⌠σ〈γ〈νακ ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ ιγαζολτυκ, ηογψ −20°Χ−

ον µινδ α φλυορεσζχενσ µρσηεζ ηασζν〈λτ καλχειν−ΑΜ φεστκ, µινδ α 
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τρανσζπορτερεκ βλοκκολ〈σ〈ρα αλκαλµαζοττ ϖεραπαµιλ τρζσολδατοκ φορµ〈ϕ〈βαν 

1 ϖιγ σταβιλ, φυνκχι⌠ϕ〈τ µεγ!ρζι.  

Α πρεαναλιτικαι ηιβ〈κ χσκκεντσε ρδεκβεν α µινταϖτελτ κϖετ!εν 

κλνβζ! ιδ!ποντοκβαν ϖγεζτκ ελ α ΜΑΦ µεγηατ〈ροζ〈στ. Εζεν µρσεκ 

κονκλζι⌠ϕακντ µεγ〈λλαπτοττυκ, ηογψ α περιφρι〈σ ϖρ/χσοντϖελ! 

φελδολγοζ〈σα α λεϖτελ υτ〈ν 4−6 ⌠ρ〈ν βελλ σζκσγεσ, µγ αζ ελ!κσζτεττ, 

καλχειννελ φελτλτττ σεϕτεκ 4°Χ−ον 24 ⌠ρ〈ιγ τ〈ροληατ⌠κ. 

Αζ ερεδµνψεκ σζελεκτιϖιτ〈σ〈νακ νϖελσρε χλσζερ∀ φελσζνι µαρκερ ϕελλσ 

αλκαλµαζ〈σα, µελψ λεηετ!ϖ τεσζι α λευκµι〈σ σεϕτεκ Μ∆Ρ ακτιϖιτ〈σ〈νακ 

µρστ σ α νορµ〈λ σεϕτεκ κιζ〈ρ〈σ〈τ α ϖιζσγ〈λατβ⌠λ. Ιροδαλµι αδατοκ αλαπϕ〈ν α 

µαλιγνυσ σεϕτεκ αζονοστ〈σ〈ρα λεγινκ〈ββ Χ∆34 ϕελλσ ηασζν〈ληατ⌠ (90−93), 

δε ϖιζσγ〈ληατϕυκ α Χ∆45 διµ ποπυλ〈χι⌠ Μ∆Ρ ακτιϖιτ〈σ〈τ ισ (94).  

Μεγϕεγψζενδ!, ηογψ νεµ χσακ εγσζσγεσ χσοντϖελ!ι σεϕτεκ αναλζισε 

ιγαζολτα α νορµ〈λ Χ∆34+ σεϕτεκ φοκοζοττ Πγπ εξπρεσσζι⌠ϕ〈τ σ φυνκχι⌠ϕ〈τ αζ 

ρεττ σεϕτεκκελ σζεµβεν, ηανεµ καλχειν τεσζττελ ϖγζεττ φυνκχιον〈λισ Μ∆Ρ 

τεσζτ σορ〈ν α Χ∆34+ λευκµι〈κβαν ισ σζιγνιφικ〈νσαν ναγψοββ Πγπ ακτιϖιτ〈σ 

ϖολτ κιµυτατηατ⌠ α Χ∆34− βλαστοκ ακτιϖιτ〈σ〈ϖαλ σζεµβεν (71). Ερεδµνψεινκ 

αλαπϕ〈ν α καλχειν τεσζτβεν κοµβιν〈λτ ϕελλσ εσετν α λευκµι〈σ σεϕτεκ 

ϕελλσρε α καλχειν ερ!σ φλυορεσζχενχι〈ϕα µιαττ φοντοσ ηογψ αζ ΦΛ−3 
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δετεκτορβα ϕελετ αδ⌠ φλυοροπηορτ (ΠερΧΠ ϖαγψ ΠΕΧψ5) ηασζν〈λϕυνκ µεγφελελ! 

κοµπενζ〈χι⌠ µελλεττ.  

Αζ Μ∆Ρ δετεκτ〈λ〈σα εσετν κονσζενζυσ προτοκολλ αϕ〈νλ〈σα αλαπϕ〈ν ηελψεσ κτ 

κλνβζ! µ⌠δσζερ ηασζν〈λατα (95,96), πλ. φυνκχιον〈λισ τεσζτ σ 

µονοκλον〈λισ αντιτεστ εγψττεσ αλκαλµαζ〈σα. Ναγψοββ κλινικαι βετεγανψαγον 

ιλψεν ϕελλεγ∀ σσζεηασονλτ〈στ νεµ ϖγεζτνκ, δε νη〈νψ µιντ〈βαν 

µεγηατ〈ροζτυκ α σεϕτφελσζνι ρεχεπτορσζ〈µοτ σ ϖιζσγ〈λτυκ εννεκ α ΜΑΦ 

ρτκκελ µυτατοττ κορρελ〈χι⌠ϕ〈τ. Εζεκ αλαπϕ〈ν α ΜΑΦ ρτκ σ α φελσζνι 

µολεκυλασζ〈µ σσζεφγγσε νεµ λινε〈ρισ, α κλινικαι µιντα ϖισζονψλαγ 

αλαχσονψ ταρτοµ〈νψ〈βα εσ! ΜΑΦ ρτκ (<50) εσετν α Πγπ σζ〈µ νεηεζεν 

µεγηατ〈ροζηατ⌠,  α καλιβρ〈χι⌠σ γρβε σζ∀κ αλσ⌠ ταρτοµ〈νψ〈βα εσικ, µγ α 

ηοζζ〈ϕυκ ταρτοζ⌠ ΜΑΦ ρτκεκ σζλεσ σκ〈λ〈ν ϖ〈λτοζνακ. ⊆γψ εζ α 

µεγηατ〈ροζ〈σ νεµ διφφερενχι〈λ κελλ!κππεν αζ Μ∆Ρ ποζιτϖ σ Μ∆Ρ 

νεγατϖ εσετεκ κζττ, α φυνκχιον〈λισ τεσζτ αζ Μ∆Ρ ακτιϖιτ〈σ σζενζιτϖεββ 

ινδικ〈τορ〈νακ τεκιντηετ!. Φοντοσ µεγϕεγψεζνι, ηογψ αζ εξπρεσσζι⌠ σ α 

φυνκχι⌠ ϖιζσγ〈λατα αδηατ ελτρ! ερεδµνψτ, µιϖελ α φυνκχιον〈λισ τεσζτ εγψβ 

τρανσζπορτερεκ ακτιϖιτ〈σ〈τ ισ µρι γψ αζ εφφλυξ +/Πγπ− εσετεκ µαγψαρ〈ζηατ⌠κ, 

µγ α νεµ ελγγ σπεχιφικυσ αντιτεστεκ ηασζν〈λατα ϖεζετηετ εφφλυξ−/Πγπ+ 

εσετεκ σζλελσηεζ (97).  
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Α κλινικαι µιντ〈κον καποττ ερεδµνψεινκ αλαπϕ〈ν α 93 δε νοϖο αχυτ 

λευκµι〈σ βετεγ ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ αζ ιροδαλµι ερεδµνψεκκελ εγψεζ!εν ΑΜΛ−εσ 

βετεγεκβεν αζ Μ∆Ρ ακτιϖιτ〈σ σζιγνιφικ〈νσαν µαγασαββ ρτκτ ταλ〈λτυκ αζ 

ΑΛΛ βετεγχσοπορτταλ σσζεηασονλτϖα. Ερεδµνψεινκ κζττ νεµ 〈βρ〈ζολτυκ, 

δε ελϖγεζτκ 40 εγσζσγεσ εγψν µονονυχλε〈ρισ σεϕτϕειβ!λ ισ α ΜΑΦ 

µεγηατ〈ροζ〈στ, µελψνεκ 〈τλαγ ρτκε νεµ κλνβζττ σζιγνιφικ〈νσαν αζ 

ΑΛΛ χσοπορτ βετεγειβ!λ καποττ 〈τλαγτ⌠λ. 

Α τεσζτ χυτ−οφφ ρτκνεκ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ν〈λ νεµ ηαγψατκοζηαττυνκ α νορµ〈λ 

µψελοβλαστοκ ΜΑΦ ρτκρε, ηανεµ κλινικαι αδατοκ αλαπϕ〈ν ηζτυκ µεγ εζτ α 

ηατ〈ρρτκετ. Α ρεσπονδερ σ νον−ρεσπονδερ χσοπορτ 〈τλαγρτκτ σ σζ⌠ρ〈σ〈τ 

φιγψελεµβε ϖϖε α κεττ! κζττι ρτκετ ϕελλτκ µεγ χυτ−οφφ ρτκνεκ, εζεκ 

αλαπϕ〈ν βετεγεινκετ Μ∆Ρ ποζιτϖ σ Μ∆Ρ νεγατϖ χσοπορτβα οσζτοττυκ. 

Μεγ〈λλαπτοττυκ, ηογψ α καλχειν τεσζτ νεγατιϖιτ〈σα 72%−οσ πρεδικτϖ ρτκκελ 

ελ!ρε ϕελζι α τερ〈πια ηατκονψσ〈γ〈τ σ ϕοββ α τλλσ εββεν α χσοπορτβαν, µγ 

αζ Μ∆Ρ ποζιτιϖιτ〈σ δετεκτ〈λ〈σακορ αζ εσετεκ 69%−βαν κεδϖεζ!τλεν τερ〈πι〈σ 

ϖ〈λασζρα σ ρϖιδεββ τλλσρε σζ〈µτηατυνκ. 

ςιζσγ〈λτυκ εγψβ προγνοσζτικαι φακτοροκ κορρελ〈χι⌠ϕ〈τ α κλινικαι 

κιµενετελλελ, εζεκ κζττ αζονβαν χσακ α βετεγεκ λετκορα µυτατοττ 

στατισζτικαιλαγ σζιγνιφικ〈νσ σσζεφγγστ α τερ〈πι〈ρα αδοττ ϖ〈λασσζαλ σ α 
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τλλσσελ, α Χ∆34 αρ〈νψ, φϖσ σζ〈µ, Λ∆Η ρτκ εσετν ιλψεν φαϕτα κορρελ〈χι⌠τ 

νεµ τυδτυνκ ιγαζολνι. 

ςιζσγ〈λαταινκ ολψαν µετοδικαι κρδσεκρε τερϕεδτεκ κι, µελψεκ α 

λευκµια διαγνοσζτικα ποντοστ〈σ〈τ, κννψεββ ττελτ σ α προγν⌠ζισ 

µεγτλστ χλοζτ〈κ. Ερεδµνψεινκ αλαπϕ〈ν 〈λλ〈στ φογλαλτυνκ (ι) α σεϕτϖοναλ 

αζονοστ〈σ〈βαν φοντοσ ιντραχελλυλ〈ρισ µαρκερεκ αντιτεστ κλ⌠νϕαινακ σ α 

περµεαβιλιζ〈λ⌠ σζερεκνεκ α κϖ〈νατοσ κοµβιν〈χι⌠ιρ⌠λ (ιι) α ΠΣΓΛ−1 

εξπρεσσζι⌠ διαγνοσζτικαι ϕελεντ!σγρ!λ, µελψ α κϖαντιτατϖ 〈ραµλ〈σι 

χψτοµετρια µ⌠δσζερϖελ αλκαλµασ αζ ΑΜΛ σζυβτπυσοκ ελκλντσρε (ιιι) α 

µυλτιδρογ ρεζισζτενχια δετεκτ〈λ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ φυνκχιον〈λισ τεσζτ, α καλχειν 

τεσζτ οπτιµαλιζ〈λ〈σ〈νακ φελττελειρ!λ σ α τεσζτ κλινικαι ερεδµνψειρ!λ. Εζεν 

µ⌠δσζερεκ α µ〈ρ αλκαλµαζοττ µετοδικ〈κκαλ εγψττ ηοζζ〈ϕ〈ρυλνακ α 

λευκµι〈σ σεϕτεκ σαϕ〈τσ〈γαινακ κοµπλεξ µεγτλσηεζ σ εζζελ α τερ〈πια   

ηατκονψσ〈γ〈νακ νϖελσηεζ. 
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Κ√ΣΖ√ΝΕΤΝΨΙΛςℑΝ⊆ΤℑΣ 

 

Κσζνµ ∆ρ. Μυσζβεκ Λ〈σζλ⌠ προφεσσζορ ρνακ, ηογψ α Κλινικαι Βιοκµιαι 

σ Μολεκυλ〈ρισ Πατολ⌠γιαι Ιντζετβε ϖισσζατρϖε λεηετ!σγεµ νψλτ α  

κορ〈ββαν ιττ φολψτατοττ κσρλετεσ µυνκ〈ιµ αλαπϕ〈ν Πη∆ τζισειµ µεγρ〈σ〈ρα 

σ κσζνµ α φολψαµατοσ βιζτατ〈στ σ σεγτσγνψϕτ〈στ, µελλψελ µυνκ〈µηοζ 

ναγψµρτκβεν ηοζζ〈ϕ〈ρυλτ. 

Κσζνµ τµαϖεζετ!µνεκ, δρ. Καππελµαψερ ϑ〈νοσνακ, ηογψ φελκελτεττε 

ρδεκλ!δσεµετ α ηεµατολ⌠γαι τµακρε ιρ〈ντ,  ηογψ κζσ µυνκ〈ινκ σορ〈ν 

α λευκµια διαγνοσζτικα σζ〈µοσ ϕ µ⌠δσζερτ µεγισµερηεττεµ σ ηογψ 

σζακµαι φεϕλ!δσεµετ αζ ιττ τλτττ ϖεκ αλαττ τ〈µογαττα, κυτατ⌠µυνκ〈ρα σ 

φεϕλ!δσρε ινσπιρ〈λτ, κζρεµ∀κδσϖελ βετεκιντστ νψερηεττεµ ηαζαι σ 

κλφλδι µυνκαχσοπορτοκ µυνκ〈ϕ〈βα. Κλν κσζνµ α κσρλετεκ 

ϖγζσβεν σ ρτκελσβεν νψϕτοττ σζακµαι σεγτσγετ. 

Κσζνεττελ ταρτοζοµ Κισσν Σζιρ〈κι ςαλρια σζακασσζισζτενσνεκ σ 

ςεσζπρµι Ανικ⌠ ασσζισζτεσνεκ, ακικ γψακορλατι ταν〈χσαικκαλ, τρελµκκελ σ 

σεγτ!κσζσγκκελ τ〈µογαττ〈κ κσρλετεσ µυνκ〈ιµατ. 

Κσζνµ Βυζ〈σ Εδιν〈νακ σ Κο⌠σ Ζολτ〈νννακ, ϖαλαµιντ Ανταλ Χσαβ〈νακ 

α κζλεµνψεκ σ α τζισεκ ρ〈σα κζβεν νψϕτοττ τεχηνικαι σεγτσγκετ σ 

ταν〈χσαικατ. 
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Κσζνµ αζ Ιντζετ ϖαλαµεννψι δολγοζ⌠ϕ〈νακ, ηογψ µεγρτσκκελ, ϕ⌠ 

κεδλψκκελ τ〈µογαττ〈κ µυνκ〈µατ σ κελλεµεσ ηανγυλατοτ βιζτοστοττακ α 

µυνκαϖγζσηεζ. 

Κσζνµ κλινικυσαινκνακ, ∆ρ. Κισσ Χσονγορ, ∆ρ. Κισσ Αττιλα σ ∆ρ. Τελεκ 

Βλα ταν〈ρ υρακνακ, ηογψ µελλεττκ σζακµαιλαγ ηασζνοσ σ ϕ⌠ ηανγυλατ 

εγψττµ∀κδσβεν λεηετεττ ρσζεµ γψ α ρυτιν ηεµατολ⌠γιαι διαγνοσζτικα, 

µιντ αζ εγψττ ϖγζεττ κυτατ⌠µυνκα σορ〈ν. 

Κσζνεττελ ταρτοζοµ ∆ρ. Σαρκαδι Βαλ〈ζσ προφεσσζορ ρνακ σ 

µυνκαχσοπορτϕ〈νακ α χαλχειν ασσαψ ελσαϕ〈ττ〈σ〈βαν νψϕτοττ σεγτσγκρτ, 

σζακµαι ταν〈χσαικρτ, σ ηογψ µινδιγ βιζαλοµµαλ φορδυληατταµ ηοζζ〈ϕυκ 

κολλαβορ〈χι⌠σ µυνκ〈ινκ σορ〈ν. 

 Κσζνµ χσαλ〈δοµνακ, ηογψ αζ οττηονι νψυγοδτ λγκρ µεγτερεµτσϖελ, 

τρελµκκελ σ µεγρτσκκελ βιζτοστοττ〈κ σζ〈µοµρα α µυνκ〈ηοζ 

σζκσγεσ φελττελεκετ, σ ηογψ βιζτατ〈συκκαλ ϖγιγ κσρτκ µυνκ〈µατ. 
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Ρϖιδτσεκ ϕεγψζκε 

 

ΑΒΧ = αντιβοδψ βινδινγ χαπαχιτψ (αντιτεστ κτ! κπεσσγ) 

ΑΛΛ = αχυτ λψµπηοιδ λευκµια 

ΑΜΛ = αχυτ µψελοιδ λευκµια 

ΒΧΡΠ = βρεαστ χανχερ ρελατεδ προτειν (εµλ! ρ〈κοκηοζ καπχσολ⌠δ⌠ προτειν)  

Καλχειν−ΑΜ = Καλχειν − αχετοξιµετιλσζτερ 

ΦΑΒ = Φρενχη � Αµεριχαν � Βριτιση 

ΦΙΤΧ = φλυορεσζχειν ιζοτιοχιαν〈τ 

ΦΣΧ = φορωαρδ σχαττερ (ελ!ρε σζ⌠ρτ φνψ) 

ΗΒΣΣ = Ηανκ�σ Βαλανχεδ Σαλτ Σολυτιον 

Μ∆Ρ = µυλτιδρυγ ρεσιστανχε (µυλτι−δρογ ρεζισζτενχια) 

ΜΦΙ = µεαν φλυορεσχενχε ιντενσιτψ (〈τλαγοσ φλυορεσζχενχια ιντενζιτ〈σ) 

ΜΡ∆ = µινιµαλ ρεσιδυαλ δισεασε (µινιµ〈λισ ρεζιδυ〈λισ βετεγσγ) 

ΜΠΟ = µιελοπεροξιδ〈ζ 

ΜΡΠ = µυλτιδρυγ ρεσιστανχε ρελατεδ προτειν (µυλτι−δρογ ρεζισζτενχι〈ηοζ     

καπχσολοδ⌠ προτειν) 

ΠΒΣ = πηοσπηατε βυφφερ σαλινα  

ΠΕ = φικοεριτριν 

ΠΦΑ = παραφορµαλδεηιδ 

Πγπ = Π−γλικοπροτειν 

ΠΙ = προπιδιυµ − ϕοδιδ 

ΠΣΓΛ−1 = Π σζελεκτιν γλικοπροτειν λιγανδ −1 

ΣΣΧ = σιδε σχαττερ (ολδαλρα σζ⌠ρτ φνψ) 

ςπ = ςεραπαµιλ 
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