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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, µελψ α 

µεγφελελ! κεζελσ µεγϖ〈λασζτ〈σ〈ηοζ ισ σζκσγεσ. Α λευκµι〈σ σεϕτεκ 

κοµπλεξ ιµµυνολ⌠γιαι σ γενετικαι ϕελλεµζσε νεµ χσακ διαγνοσζτικυσ 

σζεµποντβ⌠λ φοντοσ, ηανεµ λεηετ!ϖ τεσζι α ρεµισσζι⌠ δετεκτ〈λ〈σ〈τ, α 

µινιµ〈λισ ρεζιδυ〈λισ βετεγσγ (ΜΡ∆) κιµυτατ〈σ〈τ σ α ρελαπσζυσοκ κοραι 

φελισµερστ ισ. 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. Εννεκ καπχσ〈ν α σεϕτϖοναλ αζονοστ〈σ〈ρα αλκαλµασ 

ιντραχελλυλ〈ρισ µαρκερρεκ κιµυτατ〈σ〈νακ φελττελειτ ϖιζσγ〈λτυκ, 

σσζεηασονλτϖα α κλνβζ! αντιτεστ κλ⌠νοκ σ φλυοροφ⌠ροκ κοµβιν〈χι⌠ϕ〈ϖαλ 

καποττ ερεδµνψεκετ, ϖαλαµιντ ελεµεζτκ αζ ΑΜΛ αλτπυσοκ ελκλντσρε 

ηασζν〈ληατ⌠ ϕ µαρκερ, α Χ∆162 (Π−σζελεκτιν γλικοπροτειν λιγανδ−1, ΠΣΓΛ−1) 

διαγνοσζτικυσ ϕελεντ!σγτ. 

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. Α προγνοσζτικαι 
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τνψεζ!κ κζλ α χιτοσζτατικυµ ρεζισζτενχια λεγγψακοριββνακ ταρτοττ οκ〈τ, α 

µεµβρ〈ν τρανσζπορτερεκ σζερεπτ ϖιζσγ〈λτυκ φυνκχιον〈λισ τεσζτ 

αλκαλµαζ〈σ〈ϖαλ. Εζεν φεηρϕκ σζ〈µοσ µολεκυλ〈τ τ〈ϖολτανακ ελ α σεϕτβ!λ 

ακτϖ πυµπαφυνκχι⌠ϖαλ. Σζυβσζτρ〈τϕαικ κζ ταρτοζικ α µαλιγνυσ 

ηεµατολ⌠γιαι κ⌠ρκπεκ κεζελσβεν αλκαλµαζοττ χιτοσζτατικυµοκ εγψ ρσζε 

ισ, µι〈λταλ α σεϕτ εγψιδεϕ∀λεγ τββ χιτοσζτατικυµµαλ σζεµβεν ισ ρεζισζτενσσ 

ϖ〈λικ (µυλτι−δρογ ρεζισζτενχια ϕελενσγ − Μ∆Ρ).  

Α µαρκερϖιζσγ〈λατοκ διαγνοσζτικαι ϕελεντ!σγε 

Α µαλιγνυσ ηεµατολ⌠γιαι κ⌠ρκπεκ διαγνοσζτικ〈ϕ〈βαν σ αζ ΜΡ∆ 

ιµµυνολ⌠γιαι 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. Ακυτ λευκµι〈σ µιντ〈κ εσετν, α 

κ⌠ροσ σεϕτϖοναλ (″λινεαγε″) λεγµεγβζηατ⌠ββ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ρα αζ 

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

µαρκερεκ µεγϕελενσε ελ!ττ κιµυτατηατ⌠ακ. Α µψελοιδ, α Τ σ Β λψµπηοιδ 

ϖοναλακ ελκλντσρε λεγινκ〈ββ α µιελοπεροξιδ〈ζ (ΜΠΟ), χψΧ∆3 σ 

χψΧ∆79α ηασζν〈ληατ⌠. Α περµεαβιλιζ〈λ⌠ σζερ µεγϖ〈λασζτ〈σα µελλεττ φοντοσ α 

ρενδελκεζσρε 〈λλ⌠ αντιτεστ κλ⌠νοκ ιλλ. α κλνβζ! φλυοροφ⌠ροκ 

κοµβιν〈χι⌠ϕ〈νακ ϖιζσγ〈λατα, µελψ αλαπϕ〈ν κιϖ〈λασζτηατ⌠ α σεϕτϖοναλ 

αζονοστ〈σ〈τ βιζτοστ⌠ κελλ!εν σζενζιτϖ σ σπεχιφικυσ ελϕ〈ρ〈σ. 
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Β〈ρ αζ 〈ραµλ〈σι χιτοµετριαι ϖιζσγ〈λατοκκαλ α µαλιγνιτ〈σ αζ εσετεκ 

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

λνψεγεσ κρδσ ολψαν ϕ µαρκερεκ κερεσσε, µελψεκ αζ εγψεσ αλτπυσοκ 

ελκλντστ βιζτονσ〈γοσαββ〈 τεσζικ. Α η〈ρµασ ϖαγψ νγψεσ ϕελλσ∀ 

〈ραµλ〈σι χιτοµετριαι αναλζισ αλκαλµαζ〈σ〈ν κϖλ, ιλλετϖε εζζελ εγψιδεϕ∀λεγ, 

εγψ µ〈σικ διαγνοσζτικαι µεγκζελτσ ολψαν µαρκερεκ αλκαλµαζ〈σα, µελψεκ 

κλνβζ! ιντενζιτ〈σσαλ ϕελεννεκ µεγ νορµ〈λ ιλλετϖε µαλιγνυσ σεϕτεκεν. Αζ 

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

σ λευκµι〈σ σεϕτεκ κζτ. Αζ ελτρ! σεϕτφελσζνι δενζιτ〈στ µυτατ⌠ φεηρϕκ κζτ 

κλνσεν 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. ςιζσγ〈λαταινκ σορ〈ν εγψ εββε 

α χσοπορτβα ταρτοζ⌠ φεηρϕε, α Π−σζελεκτιν γλικοπροτειν λιγανδ (ΠΣΓΛ−1,  

Χ∆162) κϖαντιτατϖ εξπρεσσζι⌠ϕ〈τ σ εννεκ διαγνοσζτικυσ σζερεπτ ϖιζσγ〈λτυκ. 

Μυλτι−δρογ ρεζισζτενχια µεχηανιζµυσοκ 

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

µινδιγ χλραϖεζετ!, λεγφ!κππεν αζρτ µερτ α φεηρϕε ϕελενλτνλ σοκκαλ 

φοντοσαββ αννακ φυνκχιον〈λισ ακτιϖιτ〈σα. Εζ ρϖνψεσ α προγνοσζτικαι 

σζεµποντβ⌠λ φοντοσ µεµβρ〈ν τρανσζπορτερεκρε ισ, µελψεκ α 

χιτοσζτατικυµοκατ µγ ηατ〈συκ  κιφεϕτσε ελ!ττ ελτ〈ϖολτϕ〈κ α σεϕτβ!λ, γψ νεµ 



 6

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 (ΑΒΧ=ΑΤΠ βινδινγ χασσεττε) ναγψ 

χσοπορτϕ〈βα ταρτοζνακ µιντ α Π−γλικοπροτειν (Πγπ), αζ ΜΡΠ χσαλ〈δ φεηρϕι 

(µυλτιδρυγ ρεσιστανχε ρελατεδ προτειν) σ αζ ϕαββαν λερτ ΒΧΡΠ (βρεαστ 

χανχερ ρελατεδ προτειν). Εζεν ΑΒΧ τρανσζπορτερεκ προγνοσζτικαι σζερεπε, α 

τερ〈πι〈τ κεδϖεζ!τλενλ βεφολψ〈σολ⌠ ηατ〈σα αχυτ µψελοιδ λευκµι〈σ (ΑΜΛ) 

βετεγεκβεν µα µ〈ρ βιζονψτοττνακ τεκιντηετ!. 

Μυλτιδρογ ρεζισζτενχια τεσζτεκβεν ηασζν〈ληατ⌠ αζ µΡΝΣ κιµυτατ〈σα ΡΤ−

ΠΧΡ−ελ, µαγ〈νακ α φεηρϕνεκ µονοκλον〈λισ αντιτεσττεκκελ τρτν! 

δετεκτ〈λ〈σα 〈ραµλ〈σι χιτοµτερρελ ϖαγψ ιµµυνχιτοκµιαι µ⌠δσζερρεκκελ, σ 

αλκαλµαζηατυνκ φυνκχιον〈λισ τεσζτεκετ, µελψεκ α κλινικαι σζεµποντβ⌠λ φοντοσ 

παραµτερτ, α φεηρϕε τρανσζπορτ ακτιϖιτ〈σ〈τ µρικ φλυορεσζχενσ σζυβσζτρ〈τοκ 

σεγτσγϖελ. 
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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 λευκµι〈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〈στ µεγηατ〈ροζ〈σα αδοττ σεϕτποπυλ〈χι⌠κον σ αζ Μ∆Ρ 

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

χ. Α καλχειν τεσζτ προγνοσζτικαι σ πρεδικτϖ ρτκνεκ ναγψσζ〈µ 

βετεγανψαγον τρτν! µεγηατ〈ροζ〈σα 

 

 



 8

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 ϖιζσγ〈λατοκρα µινδεν εσετβεν α διαγν⌠ζισ 

φελ〈λλτ〈σακορ, α κεζελσ µεγκεζδσε ελ!ττ κερλτ σορ. 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: 

φλυορεσζχειν ιζοτιοχιαν〈τ (ΦΙΤΧ) σ φικοεριτριν (ΠΕ) κοµβιν〈χι⌠ϕ〈τ. 

Λευκµι〈σ µιντ〈κ εσετν α µαλιγνυσ σεϕτεκ σζελεκτϖ ϖιζσγ〈λατα 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 

〈ραµλ〈σι χιτοµτερεκεν τρτντεκ. Στατισζτικαι αναλζισ σορ〈ν α σζιγνιφικανχια 

σζιντεκ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ηοζ α Ωιλχοξον σ α Κρυσκαλ �Ωαλλισ τεσζτετ 

ηασζν〈λτυκ. 
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ΠΣΓΛ−1 κϖαντιτατϖ µεγηατ〈ροζ〈σ 

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

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) πεδιγ τββεσ 

ϕελλσεκηεζ ηασζν〈λτυκ.  

Α ϖιζσγ〈λατοκατ 25 εγσζσγεσ σ 20 αχυτ µψελοιδ λευκµι〈σ βετεγ µιντ〈ιν 

ϖγεζτκ ελ. Α ΠΣΓΛ−1 εξπρεσσζι⌠ κϖαντιτατϖ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ηοζ α ΘΙΦΙ 

κιτετ (∆ΑΚΟ) αλκαλµαζτυκ.  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 βλαστοκ κιϖ〈λασζτ〈σα λευκµι〈σ µιντ〈κβαν α 

Χ∆45 ϕελλσ αλαπϕ〈ν τρτντ, 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, 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 ιντραχελλυλ〈ρισ 
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σζτερ〈ζοκ ηαστ〈σα κϖετκεζτβεν καλχειν κελετκεζικ, µελψ φλυορεσζκ〈λ⌠ 

µολεκυλα, σ νεµ σζυβσζτρ〈τϕα α Πγπ−νεκ. Α τεσζτβεν α φεηρϕε βλοκκολ〈σ〈ρα 

ν. ρεϖερτ〈λ⌠ 〈γενσ, µοδυλ〈τορ ηασζν〈ληατ⌠, µελψ εββεν α τεσζτβεν 

ςεραπαµιλ (ςπ). Εζ µινδ α Πγπ µινδ αζ ΜΡΠ1 ακτιϖιτ〈σ〈τ γ〈τολϕα. 

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 µυλτιδρογ ρεζισζτενχια ακτιϖιτ〈σ φακτορ (ΜΑΦ), 

µελψ 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 σεϕτεκετ αζ ινηιβιτορ ϕελενλτβεν ιλλ. ηι〈νψ〈βαν τρτν! 

ινκυβ〈λ〈σ υτ〈ν καλχειν−ΑΜ−ελ τλτττκ φελ, µαϕδ α ρεακχι⌠ λε〈λλτ〈σ〈τ 

κϖετ!εν α σεϕτεκ λετκπεσσγτ ϕελζ! προπιδιυµ−ϕοδιδ φεστστ αλκαλµαζτυνκ. 

Α µρστ µαξιµυµ 24 ⌠ρα 4°Χ−ον τρτν! τ〈ρολ〈σ υτ〈ν ϖγεζτκ ελ Βεχτον 

∆ιχκινσον  ΦΑΧΣΧαλιβυρ ιλλ. ΦΑΧΣχαν 〈ραµλ〈σι χιτοµτερεκεν. 

A kalcein teszt minták eltarthatósági vizsgálata 

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 τρανσζπορτ 
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φυνκχι⌠ηοζ σζκσγεσ ΑΤΠ ελλ〈τ〈στ. Εζεκ ρδεκβεν 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 σεϕτσζυσζπενζι⌠ εσετβεν. Α µιντα 

ελ!κσζτστ ιλλ. α µρστ α φεντιεκ σζεριντ ϖγεζτκ ελ α 0., 6., σ 24. ⌠ρ〈βαν. 

Kalcein teszt kombinálása felszíni marker jelöléssel  

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⌠.   

Pgp molekulaszám meghatározása  

Κϖαντιτατϖε µεγηατ〈ροζτυκ α φελσζνι µολεκυλασζ〈µοτ βεαδεκκελ ϖγζεττ 

καλιβρ〈λ〈σ σεγτσγϖελ (ΑΒΧ: αντιβοδψ βινδινγ χαπαχιτψ, ΘΙΦΙ Κιτ, ∆ΑΚΟ) 

σ αζ ερεδµνψεκετ σσζεϖετεττκ α ΜΑΦ ρτκϖελ. Α µρσεκετ 

σεϕτϖοναλακον σ κλινικαι µιντ〈κον κιϖιτελεζτκ, ινδιρεκτ ιµµυνφλυορεσζχενσ 

τεσζτ φορµ〈ϕ〈βαν. 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.  

Betegek és a kemoterápiás kezelés 

 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 
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ϖγεζτκ ελ. Α διαγν⌠ζισ φελ〈λλτ〈σ〈βαν α µορφολ⌠γιαι ϕεγψεκ µελλεττ µινδεν 

εσετβεν ιµµυνφενοτπυσ ϖιζσγ〈λατοκ ισ τρτντεκ. 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 σζερεπελ. Εζ Μ4/Μ5 

λευκµι〈κ εσετβεν κιεγσζλτ 100 µγ/µ2 ετοποζιδ 4 ναποσ ηοζζ〈αδ〈σ〈ϖαλ. 

Α χσοντϖελ! ρτκελσρε α 4. ητεν κερλτ σορ. 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. Fényszórási tulajdonságok és az autofluoreszcencia változása 

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

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

φορωαρδ σχαττερ (ΦΣΧ) � σιδε σχαττερ (ΣΣΧ) δοτ πλοτ κπεκεν α νεµ 

περµεαβιλιζ〈λτ µιντα κπηεζ ϖισζονψτϖα σζεµβετ∀ν!εκ. Α σεϕττπυσοκ 

αδαταιτ σσζεγεζϖε ϖαλαµεννψι περµεαβιλιζ〈λ⌠ σζερ εσετν σζιγνιφικ〈νσ 

κλνβσγετ καπτυνκ αζ ΦΣΧ ρτκεκ νϖεκεδσβεν 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 � µεαν φλυορεσχενχε ιντενσιτψ) α 

περµεαβιλιζ〈λ〈σ κϖετκεζτβεν µινδεν εσετβεν νϖεκεδστ µυτατοττ µινδ αζ 

ΦΛ−1 (ΦΙΤΧ), µινδ αζ ΦΛ−2  (ΠΕ) χσατορν〈κον. 

2. Mieloperoxidáz 

Α η〈ροµ κλ⌠ν (ΜΠΟ−7, ΧΒΛ−ΜΠΟ−1 σ Η−43−5) σσζεηασονλτ〈σ〈βαν 

ερεδµνψεινκ αζ ΜΠΟ−7 σζιγνιφικ〈νσαν ϕοββ σζενζιτιϖιτ〈σ〈τ µυταττ〈κ α 

µ〈σικ κτ κλ⌠νναλ σζεµβεν αζ ΜΦΙ ρτκεκ αλαπϕ〈ν. Α ΦΙΤΧ σ ΠΕ 

κονϕυγ〈τυµοκ σσζεϖετσβεν αζ υτ⌠ββιακ µαγασαββ ΜΦΙ ρτκε, εζζελ 
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ναγψοββ σζενζιτιϖιτ〈σα ιγαζολ⌠δοττ. Μρσκελτ 〈λποζιτϖ ρεακχι⌠τ χσακ α 

Χψτοφιξ/Χψτοπερµ αλκαλµαζ〈σακορ σζλελτνκ µινδη〈ροµ κλ⌠ν εσετν.  

3. cyCD79a 

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 

ταπασζταλτυνκ. 

4. cyCD3 

Α 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.  

5. Permeabilizáló oldatok 

Α κλνβζ! κλ⌠νοκ ΜΦΙ ρτκεινεκ 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. PSGL-1 expresszió normál hemopoetikus sejteken 
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Περιφρι〈σ ϖρ σεϕτϕειν ϖγζεττ ϖιζσγ〈λατοκ αλαπϕ〈ν α Β σεϕτεκ Χ∆162 

ϕελλ!δσε αλαχσονψ, µγ α Τ σεϕτεκ σ ΝΚ σεϕτεκ ΠΣΓΛ−1 εξπρεσσζι⌠ϕα 

λνψεγεσεν µαγασαββ. Α µονοχψτ〈κ σ νευτροπηιλεκ ιντενζϖ Χ∆162 

εξπρεσσζι⌠τ µυταττακ. Νορµ〈λ χσοντϖελ! αναλζισεκορ µεγφιγψεληετ! α Χ∆162 

εξπρεσσζι⌠ νϖεκεδσε α ηεµοποετικυσ σεϕτεκ ρσε σορ〈ν. Α µονοχψτα 

ϖοναλ σεϕτϕειν α γρανυλοχψτ〈κηοζ κπεστ σζιγνιφικ〈νσαν  µαγασαββ εξπρεσσζι⌠ 

ϖολτ δετεκτ〈ληατ⌠. 

2. PSGL-1 expresszió kvantitatív meghatározása 

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 ερεδµνψεκ αδ⌠δτακ: 

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

αλαχσονψαββ ϖολτ, µιντ αζ ρεττ σεϕτεκ.  

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

δε νεµ ταλ〈λτυνκ σζιγνιφικ〈νσ κλνβσγετ 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 µυτατνακ 〈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⌠ 
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εγψττεσ ϕελενλτε µιαττ εγψ ΠΣΓΛ−1 διµ σ εγψ ΠΣΓΛ−1 βριγητ σεϕτχσοπορτ 

κλντηετ! ελ.  

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

βλαστοκ εξπρεσσζι⌠ϕ〈τ⌠λ.  

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 

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

 

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

οπτιµαλιζ〈λ〈σ, κοµβιν〈λτ ϕελλσεκ 

1. A kalcein teszt reprodukálhatóságának vizsgálata 

Κλνβζ! σεϕτϖοναλακ σ κλινικαι µιντ〈κ α ΜΑΦ ρτκεκ σζλεσ 

ταρτοµ〈νψ〈βαν τεττκ 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 (Χς) ρτκε α 

βετεγεκβ!λ ιλλ. εγσζσγεσ εγψνεκβ!λ σζ〈ρµαζ⌠ µιντ〈κ εσετν ισ (α Χς 

ρτκε  0,3%, 11% ιλλ. 13% ϖολτ σεϕτϖοναλον, λευκµι〈σ σ νορµ〈λ µιντ〈βαν) 

2. Minták eltarthatóságának vizsgálata 

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. 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 εζ α η!µρσκλετ α πυµπαφυνκχι⌠τ βλοκκολϕα. 

3. Kalcein teszt kombinálása felszíni marker jelöléssel  

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. Κεττ!σ ϕελλσεκ αλκαλµαζ〈σ〈ϖαλ α Χ∆45 διµ βλαστ 

ποπυλ〈χι⌠ρα καπυζϖα εζεν τυµοροσ σεϕτεκ ΜΑΦ ρτκτ σζ〈µοληατϕυκ, εζ〈λταλ 

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

φελσζνι µαρκερ φλυορεσζχενχι〈ϕ〈νακ βιζτονσ〈γοσ ελκλντσρε µεγφελελ! 

κοµπενζ〈χι⌠ υτ〈ν αζ ΦΛ−3 δετεκτορ µρσι ταρτοµ〈νψ〈βαν (>650 νµ) ϕελετ 

αδ⌠ Χ∆45ΠερΧΠ ϖαγψ Χ∆45Χψ5 ηασζν〈ληατ⌠.  

4. Pgp molekulaszám meghatározása monoklonális antitesttel 

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

αντιτεστεκκελ τρτν! ϕελλσ κορρελ〈χι⌠ϕ〈τ. Σοκ εσετβεν ιγεν ελτρ! 
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ερεδµνψεκ αδ⌠δνακ, µελψεκετ 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, ϖαγψ αζ αντιτεστ κερεσζτρεακχι⌠τ 

µυτατ µ〈σ σεϕτφελσζνι προτεινεκκελ, µελψεκνεκ α δρογ ρεζισζτενχι〈βαν 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 98−ασ ΜΑΦ ρτκ  µελλεττ αζ εηηεζ 

ταρτοζ⌠ φελσζνι µολεκυλα σζ〈µ 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 

χσκκεν. Βετεγ µιντ〈κ εσετν, αηολ α ΜΑΦ ρτκ 0 σ 60 κζττ ϖαν 

(λεγινκ〈ββ 40 αλαττ), 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. Μινδεζ αζτ ϕελζι, ηογψ α φυνκχιον〈λισ τεσζτ 

σζενζιτϖεββ ινδικ〈τορα µυλτι−δρογ ρεζισζτενχια φενν〈λλ〈σ〈νακ, µιντ Πγπ 

αντιγν εξπρεσσζι⌠ ϖιζσγ〈λατα ιλλ. υταλ εγψβ πυµπα φυνκχι⌠κ (πλ. ΜΡΠ1) 

λεηετσγεσ σζερεπρε. 



 19

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

1. MAF értékek összehasonlítása AML és ALL betegcsoportok esetén. 

Μινδκτ χεντρυµβαν αζ ιροδαλµι αδατοκνακ µεγφελελ! ερεδµνψτ καπτυνκ: 

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.  

2. A MAF érték összefüggése a terápiára adott válasszal: a teszt prediktív 

értéke 

Ανψαγυνκβαν εγψ ολψαν χυτ−οφφ ρτκ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ρα 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. Μεγηατ〈ροζτυκ α ΜΑΦ ρτκεκ 〈τλαγ〈τ σ σζ⌠ρ〈σ〈τ α ρεσπονδερ (Ρ) 

σ νον−ρεσπονδερ (ΝΡ) χσοπορτβαν µινδκτ χεντρυµβαν, µαϕδ α 

ΜΑΦΡ+ΣΕΜ σ α ΜΑΦΝΡ−ΣΕΜ (ΣΕΜ: στανδαρδ ερρορ οφ µεαν) ρτκεκ 

〈τλαγακντ καλκυλ〈λτυκ α χυτ−οφφ ρτκετ, 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 
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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 τεσζτ ποζιτιϖιτ〈σα τεη〈τ 69%−οσ βιζτονσ〈γγαλ ϕελζι α τερ〈πια 

ηατ〈σταλανσ〈γ〈τ (ποζιτϖ πρεδικτϖ ρτκ).  

3. A teszt eredmények és a hosszútávú túlélés összefüggése 

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 

τλλσ ιδεϕε η〈ροµσζοροσα (18 η⌠ναπ) αζ Μ∆Ρ ποζιτϖ βετεγεκ 50%−οσ 

τλλσνεκ.  
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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 �λινεαγε� 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. 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. Β〈ρ ϖαλαµεννψι κιτ εσετν λνψεγεσ 

ϖ〈λτοζ〈στ σζλελτνκ αζ ΦΣΣ−ΣΣΧ σζιγν〈λοκβαν α περµεαβιλιζ〈λ〈σ υτ〈ν, εζ αζ 

εσετεκ ζµβεν α σεϕτποπυλ〈χι⌠κ ελκλντστ νεµ ζαϖαρτα. Ερεδµνψεινκ 

αλαπϕ〈ν 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. 
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Αζ αχυτ λευκµι〈κ τπυσαινακ ελκλντσε, φ!κντ ΑΜΛ εσετν νεµ 

µινδιγ εγψσζερ∀. ςαννακ ισµερτ µαρκερεκ, µελψεκ αζ εσετεκ ζµβεν 

σεγτσγετ νψϕτανακ α γρανυλοχψτα, µονοχψτα σ µεγακαρψοχψτα ϖοναλακ 

διφφερενχι〈λ〈σ〈βαν, εζεκ µελλεττ αζονβαν 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 χιτοµετρια 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 

ΠΣΓΛ−1 µολεκυλα εξπρεσσζι⌠ϕ〈τ ΑΜΛ−βεν σ νορµ〈λ µψελοιδ σεϕτεκεν µ〈ρ 

κορ〈ββαν ισ ϖιζσγ〈λτ〈κ, νεµ σζλεττεκ αζονβαν κϖαντιτατϖ αδατοκ αζ 

εξπρεσσζι⌠ µρτκρ!λ. ςιζσγ〈λαταινκ σορ〈ν µεγηατ〈ροζτυκ α σεϕτφελσζνι 

ΠΣΓΛ−1 µολεκυλα σζ〈µοτ εγσζσγεσ σ λευκµι〈σ εγψνεκ χσοντϖελ!ι σ 

περιφρι〈σ σεϕτϕειν. Σζιγνιφικ〈νσ κλνβσγ αδ⌠δοττ α 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 



 23

ιλλ. Μ1/Μ2 λευκµι〈κ κζττ. Α ϕελενλεγ ηασζν〈λτ ιµµυνφενοτπυσ 

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

φεντι σζυβτπυσοκ ελκλντηετ!κ. 

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 

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〈λαταινκβαν εγψ κϖαντιτατϖ 

φυνκχιον〈λισ τεσζτετ, α καλχειν τεσζτετ αλκαλµαζτυκ βετεγ µιντ〈κον α µυλτι−

δρογ ρεζισζτενχια κιµυτατ〈σ〈ρα 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. 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⌠, δε ϖιζσγ〈ληατϕυκ α  

Χ∆45 διµ ποπυλ〈χι⌠ Μ∆Ρ ακτιϖιτ〈σ〈τ ισ. Αζ Μ∆Ρ δετεκτ〈λ〈σα εσετν 

κονσζενζυσ προτοκολλ αϕ〈νλ〈σα αλαπϕ〈ν ηελψεσ κτ κλνβζ! µ⌠δσζερ 
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ηασζν〈λατα, 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, γψ αζ ιµµυνολ⌠γιαι µεγηατ〈ροζ〈σ νµαγ〈βαν 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!. Α κλινικαι 

µιντ〈κον καποττ ερεδµνψεινκ αλαπϕ〈ν α 93 δε νοϖο ακυτ λευκµι〈σ βετεγ 

ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ 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. 

Ερεδµνψεινκ αλαπϕ〈ν α καλχειν τεσζτ στανδαρδιζ〈λτ φορµ〈ϕα α ρυτιν 〈ραµλ〈σι 

χιτοµετριαι διαγνοσζτικ〈βαν ϕ⌠λ αλκαλµαζηατ⌠, µεγβζηατ⌠, γψορσαν 

κιϖιτελεζηετ! τεσζτ, µελψ κϖαντιτατϖ ερεδµνψτ αδ αζ Μ∆Ρ ακτιϖιτ〈σρ⌠λ, σ 

βετεγµιντ〈κον ϖαλ⌠ αλκαλµαζ〈σα ιγαζολτα α τεσζτ ερεδµνψεκ κορρελ〈χι⌠ϕ〈τ α 

βετεγσγ κλινικαι κιµενετελϖελ. 

ςιζσγ〈λαταινκ ολψαν µετοδικαι κρδσεκρε τερϕεδτεκ κι, µελψεκ α 

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



 25

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 οπτιµ〈λισ κοµβιν〈χι⌠ιρ⌠λ (ιι)  α ΠΣΓΛ−1 

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

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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