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ΣΚΟΠΟΣ
Η μέτρηση των επιπέδων του ενδοκυττάριου
ασβεστίου στα ερυθρά αιμοσφαίρια σε άτομα με
γνωστή κληρονομική προδιάθεση εμφάνισης
ΣΔτ2, όπως οι απόγονοι 1ου βαθμού διαβητικών
και η σύγκρισή τους με φυσιολογικά άτομα και
διαβητικούς ασθενείς

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ RBC


Εύκολη πρόσβαση τους από περιφερική φλέβα



Αν και απύρηνα κύτταρα διαθέτουν:

a)
b)
c)

Υποδοχείς μεταφορείς εισόδου γλυκόζης στο εσωτερικό τους
(glucose transporters - GLUT1)
Δυνατότητα αερόβιου μεταβολισμού της γλυκόζης, όπως και τα
λοιπά κύτταρα (κυρίως στα μιτοχόνδρια)
Διαύλους ασβεστίου, πρωτεΐνες μεταφοράς, σαρκοπλασματικό
δίκτυο κτλ, όπως τα β-κύτταρα και πολλά όργανα στόχοι της
ινσουλίνης (σκελετικοί μύες, λιπώδης ιστός, ήπαρ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Φλεβοκέντηση του ασθενούς χωρίς περιχειρίδα - συλλογή 2ml αίματος σε ηπαρινισμένο
σωλήνα πολυπροπυλενίου
 Άμεση φύγοκέντρηση δειγμάτων στα 1000G για 4min και αναρρόφηση πλάσματος
στοιβάδας των λευκών αιμοσφαιρίων (buffy coat) με χρήση τριχοειδικού σωληναρίου
 Προσθήκη 10ml σταθμισμένου διαλύματος άλατος (ισότονο υδατικό διάλυμα NaCl 0.9%),
ακολουθούσε επαναιώρηση των κυττάρων και ξανά φυγοκέντρηση (1000G για 4min).
Αφαίρεση του υπερκείμενου υγρού με αναρρόφηση και χρήση τριχοειδούς σωληναρίου.
Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται η πλύση των ερυθρών και η αφαίρεση του
εξωκυττάριου ασβεστίου.
 Τα παραμένοντα συμπυκνωμένα ερυθρά στον πυθμένα του σωληναρίου αραιώθηκαν και
ταυτόχρονα αιμολύθηκαν με 5ml απεσταγμένου ύδατος. Ακολούθησε νέα φυγοκέντρηση
(1000G για 4min) για να «κατακαθίσουν» τα υπολείμματα των μεμβρανών των ερυθρών.
Το υπερκείμενο διαυγές υγρό είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις.


ΥΛΙΚΟ
3 ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ 25 ΜΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
(ΣΥΝΟΛΟ 75) ΗΛΙΚΙΑΣ 30-65 ετών (58% άνδρες)
i.

Μη ινσουλινοθεραπευόμενοι διαβητικοί τ2 (ΒΜΙ 28,28±3,4
kg/m2, HbA1c 7.47±1.62%)

ii.

Απόγονοι 1ου βαθμού διαβητικών ασθενών (ΒΜΙ 25,3±3,59
kg/m2, HbA1c 5.34±0.41%)

iii.

Control group (ΒΜΙ 24,27±3,4 kg/m2, HbA1c 4.99±0.52%)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Η ομάδα ελέγχου ήταν ελεύθερη οποιουδήποτε ιστορικού ΣΔ και δεν
ελάμβανε κανενός είδους φαρμακευτική αγωγή
▪ Οι διαβητικοί ασθενείς ήταν κατά το δυνατόν πρόσφατα διαγνωσμένοι, δεν
εμφάνιζαν δευτερογενείς επιπλοκές, δεν ελάμβαναν αγωγή για άλλα
νοσήματα και για τον ΣΔ ελάμβαναν μόνο μετφορμίνη ή σουλφονυλουρίες
▪ Οι απόγονοι ήταν υγιή άτομα, και συνεπώς ελεύθερα νοσημάτων και
φαρμακευτικής αγωγής. Για την ενίσχυση της κληρονομικής προδιάθεσής
εμφάνισης τύπου 2 διαβήτη προτιμήθηκαν οι απόγονοι που οι γονείς τους
είχαν εμφανίσει διαβήτη σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία (<50-55
έτη).
▪

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Η μέτρηση του ενδοκυττάριου ασβεστίου επιτεύχθηκε με τη
μέθοδο της ατομικής απορρόφησης στο εργαστήριο
Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η συσκευή
που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις είναι το
φασματοφωτόμετρο SPECTRA 300AA της εταιρείας
VARIANT.

Με μηχανική αναρρόφηση από το ειδικό ρύγχος του αναλυτή το δείγμα
εισάγονταν στην κάμινο του εσωτερικού τμήματος του αναλυτή και σε πολύ
υψηλές θερμοκρασίες μετά από εξάχνωση μετατρέπονταν το μετρούμενο
φάσμα σε συγκεκριμένη συγκέντρωση ασβεστίου. Η μετατροπή αυτή
επιτυγχάνεται αυτόματα μέσω ειδικού λογισμικού σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
που βρίσκεται συνδεδεμένος στην έξοδο του φασματοφωτόμετρου και
πραγματοποιεί σύγκριση τη λαμβανόμενης καμπύλης με πρότυπες καμπύλες
διαλυμάτων γνωστής συγκέντρωσης σε ασβέστιο που είχαν αποθηκευθεί στη
μνήμη του υπολογιστή πριν από την έναρξη της μέτρησης.
Το μήκος κύματος (λ) που χρησιμοποιήθηκε ήταν 422nm.
Ο συντελεστής μεταβλητότητας (CV-coefficient of Variation) σε μελέτες
αναπαραγωγιμότητας την ίδια και διαφορετικές μέρες ήταν έως 6,55% (intraassay) και 8,19% (inter-assay) αντιστοίχως

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι συγκεντρώσεις του ενδοκυτταρίου ασβεστίου δείχνουν μια ελάττωση
της συγκέντρωσής του στην ομάδα των απογόνων (0,48±0,3 mg/L), που
βρίσκεται εγγύτερα σε αυτή των ασθενών (0,39±0,16 mg/L) παρά σε αυτή
των ατόμων με ελεύθερο οικογενειακό ιστορικό ΣΔτ2 (0,33±0,21 mg/L).
Η στατιστική συσχέτιση των αποτελεσμάτων αποδεικνύει στατιστικά
σημαντική διαφορά τόσο ανάμεσα στους υγιείς και τους διαβητικούς
(p=0,041) όσο και οριακά ανάμεσα σε υγιείς και απογόνους (p=0,049).
Αντίθετα, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους
διαβητικούς και τους απογόνους (p=0,38).
Το επίπεδο σημαντικότητας (p-value) καθορίστηκε στο 5% (0,05)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η σύγκριση των συγκεντρώσεων του ενδοκυττάριου
ασβεστίου μεταξύ των τριών ομάδων δείχνει μια σταδιακή
μείωση των επιπέδων του από τους φυσιολογικούς προς τους
διαβητικούς
2. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στατιστικά σημαντική
διαφορά εμφανίζεται μεταξύ των απογόνων και ομάδας
ελέγχου, διαβητικών και ομάδας ελέγχου, αλλά όχι μεταξύ
διαβητικών και απογόνων, δηλαδή υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ δυο ομάδων με υγιή άτομα
1.

ΙΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
➢

Σε άτομα με γνωστή προδιάθεση για εμφάνιση ΣΔ τύπου 2 υπάρχει
ελαττωματικό γενετικό υπόστρωμα που επηρεάζει αρνητικά τις
ενδοκυττάριες μοριακές διεργασίες στις οποίες εμπλέκεται το ασβέστιο
(«ιοντική υπόθεση» παθογένεσης σακχαρώδη διαβήτη)

➢

Η διαταραχή των επιπέδων ενδοκυττάριου ασβεστίου διαταράσσει την
διφασική έκκριση ινσουλίνης από τα β-κύτταρα και κυρίως την 1η
φάση, με αποτέλεσμα η έκκριση να μετατρέπεται σε καθυστερημένη
μονοφασική

➢

Το ενδοκυττάριο ασβέστιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και σε
περιφερικά όργανα στόχους της ινσουλίνης (μυϊκά κύτταρα, ηπατικά
κύτταρα, λιπώδης ιστός, π.χ. μειώνοντας τη «συνάφεια του υποδοχέα
γλυκόζης με το κυτταρικό τοίχωμα)

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΠΟΛΥ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΡΙΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Ca2+
SERCA

ΣΧΗΜΑ 2
(μηχανισμός «διαρροής» ασβεστίου απο ένα παθολογικό β-κύτταρο)
Model of RyR2-mediated ER Ca2+ leak in the pancreatic β cell. Chronic intracellular Ca2+ leak via
RyR2 channels causes store depletion, triggering ER stress and mitochondrial dysfunction, leading to
reduced ATP synthesis and eventually decreased glucosestimulated insulin release, indicating an
altered metabolism-secretion coupling. Impaired mitochondrial fitness also leads to increased
production of ROS, which trigger redox modifications of RyR2 alongside calstabin2 dissociation,
thereby exacerbating the Ca2+ leak. GLUT2, glucose transporter 2.
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