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Οξηζκφο ηνπ πξσηεηληθνχ 

βηνζεκαληή (protein biomarker)

• Ωο πξσηετληθφο βηνζεκαληήο (polypeptide biomarker) 

νξίδεηαη έλα εμεηδηθεπκέλν πνιππεπηίδην, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξά ή λα παξαθνινπζεί ηελ 

εμέιημε κηαο λφζνπ, κηαο θαηάζηαζεο ή κηαο ζεξαπείαο. 

• Έλαο πξσηετληθφο βηνζεκαληήο, επηπιένλ, ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη σο πξνο ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία έρεη 

επηιεγεί. 



Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα

• Πνηνί πξσηετληθνί βηνζεκαληέο πξνηείλνληαη γηα γηα 

δηαγλσζηηθνχο / πξνγλσζηηθνχο ζθνπνχο απφ ηε 

ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία θαη γηα πνηέο λνζεξέο 

θαηαζηάζεηο 

• Σί ππνζεκαίλεη θαζέλαο απφ απηνχο ηνπο βηνζεκαληέο 

γηα ηελ πνξεία θαη ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο πγείαο ησλ 

αζζελψλ πνπ λνζειεχνληαη ζε κηα ΜΔΝ.



Σαπηφηεηα ηεο έξεπλαο

• Η αλαδήηεζε έγηλε ζηε βηβιηνγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ 
PubMed ζηηο 16/01/2010. 

• Σν πιηθφ ηεο αλαζθφπεζεο πξνήιζε απφ ηε δηελέξγεηα 
κηαο κφλν έξεπλαο. 

• Αλαδεηήζεθαλ άξζξα πνπ λα αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε 
πξσηετληθψλ βηνζεκαληψλ ζε ΜΔΝ γηα πξνγλσζηηθνχο 
θαη δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο. 



Σαπηφηεηα ηεο έξεπλαο (2)

Κξηηήξηα αλαδήηεζεο :

protein biomarkers AND icu 

(MeSH terms: "proteins"[MeSH Terms] OR "proteins"[All 

Fields] OR "protein"[All Fields]) AND ("biological 

markers"[MeSH Terms] OR ("biological"[All Fields] AND 

"markers"[All Fields]) OR "biological markers"[All Fields]

OR "biomarkers"[All Fields])) AND icu[All Fields).



Σαπηφηεηα ηεο έξεπλαο (3)

Κξηηήξηα εηζφδνπ:

• Να έρνπλ δεκνζηεπζεί θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

(2005 έσο 2010)

• ην PubMed λα παξέρεη ζχλδεζκν γηα ην πιήξεο θείκελν 

θαη πεξίιεςε (abstract)

• Να είλαη γξακκέλα ζηελ αγγιηθή γιψζζα 



Σαπηφηεηα ηεο έξεπλαο (4)

Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ:

• Να κελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 
απνηειεζκάησλ ηνπ PubMed “Reviews” θαη “Published in 
the last 5 years” 

• Σν δείγκα λα κελ πξνέξρεηαη απφ Μνλάδεο Δληαηηθήο 
Ννζειείαο

• Οη ηηκέο ησλ βηνζεκαληψλ λα κε ζπζρεηίδνληαη κε ηελ 
εμέιημε ησλ αζζελψλ εληφο ηεο Μνλάδαο Δληαηηθήο 
Ννζειείαο
(γηα παξάδεηγκα, άξζξα πνπ ζπλδένπλ ηε κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ελφο 
πξσηετληθνχ βηνζεκαληή κφλν κε ηελ είζνδν ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο 
Ννζειείαο ή κε ην ρξφλν παξακνλήο ζε απηήλ)



Σαπηφηεηα ηεο έξεπλαο (5)

ηνηρεία πνπ αλαζθνπήζεθαλ:

• Δίδνο κειέηεο

• Πξνέιεπζε θαη κέγεζνο δείγκαηνο

• Πξσηετληθνί βηνζεκαληέο πνπ εξεπλήζεθαλ

• Γηαγλσζηηθή ή πξνγλσζηηθή αμία ηνπ βηνζεκαληή



Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο

Η αλαδήηεζε εληφπηζε αξρηθά:

• 14 άξζξα ζηελ θαηεγνξία “Reviews” 

• 159 άξζξα ζηελ θαηεγνξία “Published in the last 5 

years”



Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο(2)

Δπειέγεζαλ γηα αλαζθφπεζε:

• 49 άξζξα απφ ηελ θαηεγνξία “Published in the last 5 

years”

• 6 άξζξα απφ ηελ θαηεγνξία “Reviews”

• 9 άξζξα εμαηξέζεθαλ εμαηηίαο αδπλακίαο πξφζβαζεο 

ζην πιήξεο θείκελν, παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ 

ζπλδέζκνπ



Σςσνόηεπα αναθεπόμενοι 

ππωηεϊνικοί βιοζημανηέρ
Απιθμόρ άπθπων πος 

γίνεηαι αναθοπά

C-αληηδξψζα πξσηετλε 11

Πξνθαιζηηνλίλε 10

Β-λαηξηνπξεηηθφ πεπηίδην 6

Πξν-Β-λαηξηνπξεηηθφ 

πεπηίδην 

5

LBP, IL-6 3

HLA-DR, cTnI, IL-10, 

απνιηπνπξσηετλεο, 

αιβνπκίλε νξνχ, 

αληηζξνκβίλε 

2



Ππωηεϊνικοί  βιοζημανηέρ για ηοςρ οποίοςρ ανεςπέθηκε 

ππογνωζηική ή διαγνωζηική αξία (1 αλαθνξά)

peptidase inhibitor 3 (elafin) Κορηηδόιε πιάζκαηος

High Density Lipoprotein CT-proET-1 and MR-proADM, 

ιόγος CTproET1/proADM

Ειεύζερε πρωηεϊλε S

Αλαζηοιέας παράγοληα 

ελεργοποίεζες πιαζκηλογόλοσ-

1. 

Σύκπιεγκα ζροκβίλες-

αληηζροκβίλες.

Πρωηεϊλε C

Παράγωλ C5a

HDL Αληηγόλο CD64 οσδεηερόθηιωλ 

θαη κολοθσηηάρωλ



Ππωηεϊνικοί  βιοζημανηέρ για ηοςρ οποίοςρ ανεςπέθηκε 

ππογνωζηική ή διαγνωζηική αξία (1 αλαθνξά)

Cystacin C νξνχ & 

νπδεηεξφθηιε ιηπνθαιίλε 

(NGAL)

Απμεηηθφο παξάγσλ 

ηξαλζθνξκίλεο-β1 (TGF-β1)

Ακσιοεηδές ορού A Μπνζθαηξίλε,θξεαηηλίλε

Αληηγόλο CD86 β-

ιεκθοθσηηάρωλ

Γειζνιίλε πιάζκαηνο

Ρεδηζηίλε νξνχ Τπεξνμεηδάζε-3 ηεο 

γινπηαζεηφλεο



Ππωηεϊνικοί  βιοζημανηέρ για ηοςρ οποίοςρ ανεςπέθηκε 

ππογνωζηική ή διαγνωζηική αξία (1 αλαθνξά)

sTREM-1 ησλ κνλνθπηηάξσλ Αγγεηνπνηεηίλε-2

Σξαλζζπξεηίλε 

(πξναιβνπκίλε νξνχ

YKL-40



C-ανηιδπώζα ππωηεϊνη (1)

Πξνγλσζηηθή αμία:

• παξακνλή >7 εκεξψλ ζε κεραληθφ αεξηζκφ ζε αζζελείο 

ΜΔΝ κε ηξαχκα 

• Κίλδπλνο εκθάληζεο ινίκσμεο 



C-ανηιδπώζα ππωηεϊνη(2)

Γηαγλσζηηθή / δηαθνξνδηαγλσζηηθή αμία

• Παηδηά κε βαθηεξηαθή ζήςε έλαληη απηψλ κε κε 

βαθηεξηαθφ SIRS

• Απμεκέλε ζηνπο ζεπηηθνχο αζζελείο 

• Απμεκέλε ζε απηνχο πνπ αλαπηχζζνπλ 

πλεπκνλία νθεηιφκελε ζηνλ αλαπλεπζηήξα



C-ανηιδπώζα ππωηεϊνη(3)

Πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ:

• Γελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δείθηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πλεπκνλίαο 

• Γελ κπνξεί λα πξνβιέςεη ηε πνξεία θαη ηελ θαηάιεμε 

ηεο ζήςεο 

• Γελ είλαη εηδηθφο δείθηεο



Πξνθαιζηηνλίλε 

Ππογνωζηική αξία:

• εκαηνδνηεί πηζαλέο ζεπηηθέο επηπινθέο ζε αζζελείο κε 

κείδνλ ηξαχκα 

• Γείθηεο απμεκέλνπ θηλδχλνπ ζεπηηθψλ επηπινθψλ 

• Γείθηεο απμεκέλεο ζλεζηκφηεηαο ησλ αζζελψλ κε 

ξαγδαία επηδείλσζε ηεο  ΥΑΠ πνπ απαηηεί δηαζσιήλσζε 

θαη κεραληθφ αεξηζκφ 

• πξνγλσζηηθφο δείθηεο γηα ηνπο ζεπηηθνχο αζζελείο κε 

πηζαλή ελδνλνζνθνκεηαθή ινίκσμε θαη εθείλνπο πνπ 

επξφθεηην λα αλαπηχμνπλ πξψηκε βαξεηά πλεπκνλία 

νθεηιφκελε ζηνλ αλαπλεπζηήξα 



Πξνθαιζηηνλίλε (2)

Γηαγλσζηηθή / δηαθνξνδηαγλσζηηθή αμία:

• δηάγλσζε δχζθνια δηαθξηλφκελεο ζήςεο αζζελψλ κε 
εγθαχκαηα 

• έγθαηξε δηάγλσζε ηεο θιεγκνλήο ζε αζζελείο κε 
εγθαχκαηα 

• παηδηά κε βαθηεξηαθή ζήςε έλαληη απηψλ κε κε 
βαθηεξηαθφ SIRS 

• Η κεηαβνιή ζπγθεληξψζεσλ ηεο πξνθαιζηηνλίλεο 
ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πνξεία ηεο ζήςεο & ηελ 
θαηαιιειφηεηα ηεο εκπεηξηθήο αληηβηνηηθήο αγσγήο



Πξνθαιζηηνλίλε (3)

Πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ:

• Γελ είλαη αθξηβήο πξνγλσζηηθφο δείθηεο επηβίσζεο γηα 

ηνπο ζεπηηθνχο αζζελείο 



Β-λαηξηνπξεηηθφ πεπηίδην 

Ππογνωζηική αξία:

• Πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηνπ θαξδηνλεθξηθνχ ζπλδξφκνπ 

ηχπνπ 4 

• Γείθηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνθνξηίνπ θαηά ηελ 

αλάλεςε ησλ ηξαπκαηηψλ κε πγξά 



Β-λαηξηνπξεηηθφ πεπηίδην (2)

Γηαγλσζηηθή / δηαθνξνδηαγλσζηηθή αμία:

• Αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε κεραληθφ αεξηζκφ ζηε ΜΔΝ 
θαη πάζρνπλ απφ θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

• Αζζελείο κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ζηε ΜΔΝ πνπ 
πάζρνπλ απφ κε αληηξξνπνχκελε θαξδηαθή  αλεπάξθεηα

• Απνθιεηζκφο χπαξμεο θαξδηνγελνχο πλεπκνληθνχ 
νηδήκαηνο ζε αζζελείο κε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 

• Γηαγλσζηηθφο δείθηεο ηνπ θαξδηνλεθξηθνχ ζπλδξφκνπ 
ηχπνπ 4 



Β-λαηξηνπξεηηθφ πεπηίδην (3)

Πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ:

• Γελ είλαη αμηφπηζηνο δείθηεο ζπκθφξεζεο ηνπ 

θπθινθνξηθνχ, εηδηθά ζε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα 

• Η εξκελεία ηεο ηηκήο ηνπ ρξεηάδεηαη πξνζνρή, εηδηθά γηα 

ηνπο αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα 



Πξν-Β-λαηξηνπξεηηθφ πεπηίδην 

Πξνγλσζηηθή αμία:

• Η ηδηαίηεξα απμεκέλε ζπγθέληξσζε NT-proBNP 

ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν ζαλάηνπ ζηε ΜΔΝ

• Η ρακειή ζπγθέληξσζή ηνπ ζε αζζελείο κε shock ζηε 

ΜΔΝ ζεκαίλεη κηθξφηεξν θίλδπλν ζαλάηνπ 



Πξν-Β-λαηξηνπξεηηθφ πεπηίδην (2)

Γηαγλσζηηθή / δηαθνξνδηαγλσζηηθή αμία:

• Γηάθξηζε ησλ αζζελψλ πνπ δε ρξεηάδνληαη θαζεηήξα 

πλεπκνληθήο αξηεξίαο 

• Απνθιεηζκφο ηεο χπαξμεο θαξδηαθήο δπζιεηηνπξγίαο 

ησλ αζζελψλ ΜΔΝ θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο 



Πξν-Β-λαηξηνπξεηηθφ πεπηίδην (3)

Πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ:

• Γελ είλαη αμηφπηζηνο δείθηεο ζπκθφξεζεο ηνπ 

θπθινθνξηθνχ εηδηθά ζε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα

• Η εξκελεία ηεο ηηκήο ηνπ ρξεηάδεηαη πξνζνρή, εηδηθά γηα 

ηνπο αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα 



Βηνζεκαληέο κε κνλαδηθή αλαθνξά

Πξσηετλε ζχλδεζεο ησλ ιηπνπνιπζαθραξηδψλ (LBP):

• Πξφγλσζε επηβίσζεο ζηε ρεηξνπξγηθή ΜΔΝ

• Πξφγλσζε απμεκέλεο ζλεζηκφηεηαο ζε ζεπηηθνχο 

αζζελείο 

• Γηαθνξνδηάγλσζε βαθηεξηαθήο ζήςεο έλαληη κε 

βαθηεξηαθνχ SIRS ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο ζήςεο ζηα 

λενγλά (θπξίσο)

• Γηαθνξνδηάγλσζε εκθάληζεο ARDS πξνθαινχκελνπ 

απφ ζήςε έλαληη νμείαο πλεπκνληθή βιάβεο

• Δπηζθαιήο ε ρξήζε ηνπ ζηε ρεηξνπξγηθή ΜΔΝ



Βηνζεκαληέο κε κνλαδηθή 

αλαθνξά(2)
• Ιληεξιεπθίλε-6: Η ζπγθέληξσζή ηεο βξίζθεηαη απμεκέλε 

ζηνπο ζεπηηθνχο αζζελείο, αιιά δελ παξνπζηάδεη 
ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ επηδεζάλησλ θαη 
κε επηδεζάλησλ. 

• HLA-DR: Αζζελείο κε ειαηησκέλε έθθξαζε ηνπ HLA-DR 
επί ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ αλέπηπμαλ βαθηεξηαθή 
ινίκσμε θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε ΜΔΝ ζε πνζνζηφ 
70% έλαληη 30% φζσλ είραλ θπζηνινγηθά  επίπεδα. Η 
πηζαλφηεηα φζσλ είραλ κεησκέλα επίπεδα λα πεζάλνπλ 
απφ ινίκσμε θαη πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα εληφο ηεο 
ΜΔΝ & κέρξη 1 κήλα κεηά ηε λνζειεία ηνπο ζε απηή 
βξέζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απμεκέλε



Βηνζεκαληέο κε κνλαδηθή 

αλαθνξά(3)

• Καξδηαθή ηξνπνλίλε I (cTnI): ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκεχζεη σο διαγνωζηικόρ δείκηηρ ησλ 

αζζελψλ κε απμεκέλν θίλδπλν λα πεζάλνπλ. Απνηειεί 

έλαλ πην ηζρπξφ ππογνωζηικό δείκηη ηεο 

ζλεζηκφηεηαο γηα ηνπο άλσ ησλ 65 εηψλ

• Ιληεξιεπθίλε-10: δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ επηδεζάλησλ θαη κε επηδεζάλησλ 

αζζελψλ κε ζνβαξή ζήςε 



Βηνζεκαληέο κε κνλαδηθή 

αλαθνξά(4)
Απνιηπνπξσηετλεο θαη αιβνπκίλε νξνχ:

• Υακειά επίπεδα απνιηπνπξσηετλεο ζπζρεηίδνληαη κε απμεκέλε 
ζλεζηκφηεηα ησλ αζζελψλ κε ζήςε (πηζαλφο πξνγλσζηηθφο 
δείθηεο) 

• Υακειά επίπεδα αιβνπκίλεο νξνχ απνηεινχλ πξνγλσζηηθφ δείθηε 
ησλ αζζελψλ πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηχμνπλ Ομεία Νεθξηθή 
Αλεπάξθεηα εληφο ηεο ΜΔΝ 

• Αληηζξνκβίλε: Η αληηζξνκβίλε ηελ 3ε εκέξα & ηα ζπκπιέγκαηα 
ζξνκβίλεο/αληηζξνκβίλεο ηελ 7ε εκέξα εκθαλίδνπλ θαιή 
πξνγλσζηηθή αμία σο πξνο ηελ ζλεζηκφηεηα εληφο ηεο Μνλάδαο γηα 
ηνπο αζζελείο κε εγθαχκαηα 



Βηνζεκαληέο κε κνλαδηθή 

αλαθνξά(5)
• Διαθίλε: ε ειαθίλε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε ηνπ ARDS ζε αζζελείο ΜΔΝ (πηζαλφο δηαγλσζηηθφο 
δείθηεο)

• Κνξηηδφιε πιάζκαηνο & δευδξνεπηαλδξνζηεξφλε (DHEAS) : 
κηθξφηεξε αχμεζε ηεο θνξηηδφιεο κεηά ηε δνθηκαζία 
δηέγεξζεο θαη ρακειφηεξα επίπεδα DHEAS ζηνπο κε 
επηδήζαληεο αζζελείο πνπ βξίζθνληαλ ζε κεραληθφ αεξηζκφ 
(πηζαλφο πξνγλσζηηθφο δείθηεο)

• Οπδέηεξα ιηπίδηα ζην βξνγρνθπςειηδηθφ έθπιπκα, 
ρνιεζηεξφιε θαη εζηέξεο απηήο: δηαθξίλεη μεθάζαξα ηνπο 
αζζελείο κε Acute Lung Injury/ARDS εμαηηίαο ιηπψδνπο 
εκβνιήο απφ απηνχο πνπ ην ALI/ ARDS νθείιεηαη ζε άιιε 
αηηία (πηζαλφο δηαγλσζηηθφο δείθηεο)



Βηνζεκαληέο κε κνλαδηθή 

αλαθνξά(6)
• High Density Lipoprotein: Υακειέο ζπγθεληξψζεηο HDL 

ζπζρεηίδνληαη κε αχμεζε ηφζν ηεο ζπλνιηθήο ζλεζηκφηεηαο, 
φζν θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηε ζήςε 

• Πξφδξνκα πεπηίδηα ελδνζειίλεο-1 (CT-proET-1  )θαη 
αδξελνκεδνπιίλεο  (MR-proADM )θαη ν ιφγνο απηψλ: Ο ιφγνο 
CTproET1/ MR-proADM δίλεη εμίζνπ αθξηβή πξφγλσζε γηα 
ηελ πνξεία ησλ ζεπηηθψλ αζζελψλ 

• Διεχζεξε πξσηετλε S, αλαζηνιέαο παξάγνληα 
ελεξγνπνίεζεο πιαζκηλνγφλνπ-1, ζχκπιεγκα ζξνκβίλεο-
αληηζξνκβίλεο & πξσηετλε C: ε  ειεχζεξε πξσηετλε S, ν 
αλαζηνιέαο παξάγνληα ελεξγνπνίεζεο πιαζκηλνγφλνπ-1 ηελ 
3ε εκέξα, ε πξσηετλε C ηελ 5ε εκέξα & ηα ζπκπιέγκαηα 
ζξνκβίλεο/ αληηζξνκβίλεο ηελ 7ε εκέξα εκθαλίδνπλ θαιή 
πξνγλσζηηθή αμία σο πξνο ηελ ζλεζηκφηεηα εληφο ηεο 
Μνλάδαο αζζελψλ κε εγθαχκαηα 



Βηνζεκαληέο κε κνλαδηθή 

αλαθνξά(7)

• Παξάγσλ C5a:  Οη πςειέο ζπγθεληξψζεηο C5a 

(>500 ng/l) απνηεινχλ  πξνγλσζηηθφ παξάγνληα 

απμεκέλεο ζλεζηκφηεηαο ηφζν εληφο ΜΔΝ, φζν 

θαη εληφο λνζνθνκείνπ γηα ηνπο ζεπηηθνχο 

αζζελείο 

• Αληηγφλν CD64 νπδεηεξφθηισλ θαη 

κνλνθπηηάξσλ: δηαθνξνδηάγλσζε βαθηεξηαθήο 

ζήςεο θαη κε βαθηεξηαθνχ SIRS 24 h κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο ζήςεο ζε παηδηά & βξέθε κε SIRS & 

ππνςία ινίκσμεο ζε παηδηαηξηθή ΜΔΝ 



Βηνζεκαληέο κε κνλαδηθή 

αλαθνξά(8)
• Cystacin C νξνχ & νπδεηεξφθηιε ιηπνθαιίλε (NGAL): Η 

πξψηκε κεηεγρεηξεηηθή κέηξεζε ηεο NGAL παξνπζίαζε 
θαιή δηαγλσζηηθή αμία γηα ηε δηάθξηζε ησλ 
θαξδηνρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ πνπ ζα αλέπηπζζαλ  ΟΝΑ 
εληφο ηεο ΜΔΝ 

• Απμεηηθφο παξάγσλ ηξαλζθνξκίλεο-β1 (TGF-β1): ζα 
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά σο 
πξνγλσζηηθφο παξάγσλ ηεο εμέιημεο ησλ αζζελψλ κε 
πλεπκνλία ηεο θνηλφηεηαο 

• Ακπινεηδέο νξνχ A: ε ζπγθέληξσζή ηνπ αλεπξέζεθε 
απμεκέλε θαηά ηελ εηζαγσγή ζε απηνχο πνπ ζα 
αλέπηπζζαλ πλεπκνλία εμαηηίαο κεραληθνχ αεξηζκνχ 
(VAP 



Βηνζεκαληέο κε κνλαδηθή 

αλαθνξά(9)
• Μπνζθαηξίλε,θξεαηηλίλε: Η κπνζθαηξίλε θαη ε θξεαηηλίλε 

πξνβιέπνπλ εμίζνπ ηε ζλεζηκφηεηα ησλ 
θαξδηνρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ θαη ηελ αλάγθε γηα 
αηκνθάζαξζε εληφο ΜΔΝ

• Αληηγφλν CD86 β-ιεκθνθπηηάξσλ: Η πηζαλφηεηα φζσλ 
είραλ κεησκέλα επίπεδα γηα ηνπιάρηζηνλ 3 ζπλερφκελεο 
κέξεο ηφζν CD86, φζν & HLA-DR λα πεζάλνπλ απφ 
ινίκσμε θαη πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα εληφο ηεο ΜΔΝ & 
κέρξη 1 κήλα κεηά ηε λνζειεία ηνπο ζε απηή βξέζεθε 
ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απμεκέλε 

• Γειζνιίλε πιάζκαηνο: ε γειζνιίλε παξνπζίαζε 100% 
επαηζζεζία θαη 78,6% εηδηθφηεηα σο πξνο ηελ πξφβιεςε 
ηεο ζλεζηκφηεηαο εληφο ρεηξνπξγηθήο ΜΔΝ 



Βηνζεκαληέο κε κνλαδηθή 

αλαθνξά(10)
• Ρεδηζηίλε νξνχ: Τςειέο ζπγθεληξψζεηο 

(>10ng/ml) ζηνπο κε ζεπηηθνχο αζζελείο 
ζπλδένληαη κε αξλεηηθή πξφγλσζε 

• Τπεξνμεηδάζε-3 ηεο γινπηαζεηφλεο(GPx-3): Με 
cutoff value 0,5 U/ml ε επαηζζεζία θαη ε 
εηδηθφηεηα ηεο Gpx γηα ηελ πξφβιεςε εκθάληζεο 
SIRS είλαη 90% θαη 72% αληίζηνηρα. Δμαηηίαο ηεο 
ζεηηθήο ηεο ζπζρέηηζεο κε ηα επίπεδα ζειελίνπ 
απνηειεί δείθηε αλεπάξθεηαο Se εμαηηίαο SIRS 

• sTREM-1 ησλ κνλνθπηηάξσλ:  Η ζηαζεξά πςειή 
ζπγθέληξσζε νδεγεί ζηελ ππφζεζε φηη απνηειεί 
δείθηε ζπλερηδφκελεο ινίκσμεο 



Βηνζεκαληέο κε κνλαδηθή 

αλαθνξά(11)

• Αγγεηνπνηεηίλε-2: . Με cutoff value 5,9 ng/ml ε 
Ang-2 απνηειεί πξνγλσζηηθφ δείθηε 
ζλεζηκφηεηαο ζεπηηθψλ αζζελψλ κε επαηζζεζία  
81% & εηδηθφηεηα 90% 

• Σξαλζζπξεηίλε (πξναιβνπκίλε νξνχ):  Η 
ζπγθέληξσζε ηεο πξναιβνπκίλεο ηελ εκέξα ηεο 
εηζαγσγήο ζπζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ηελ εμέιημε 
ηνπ αζζελή 

• Η YKL-40 πξνηείλεηαη σο δηαγλσζηηθφο δείθηεο
ηεο ζήςεο, αιιά απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα
πάλσ ζε απηφ



Βηνζεκαληήο Πξνηεηλφκελνο πξνγλσζηηθφο ξφινο

LBP Δπηβίσζε ζηε ρεηξνπξγηθή ΜΔΝ & ζλεζηκφηεηα ζε 

ζεπηηθνχο αζζελείο 

HLA-DR: Αλάπηπμε βαθηεξηαθήο ινίκσμεο θαηά ηελ 

παξακνλή ηνπο ζηε ΜΔΝ ινίκσμε & απμεκέλε 

ζελεζηκφηεηα ιφγσ πνιπνξγαληθήο αλεπάξθεηα 

εληφο ηεο ΜΔΝ

Καξδηαθή 

ηξνπνλίλε I

(cTnI)

Ιζρπξφο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηεο ζλεζηκφηεηαο 

γηα αζζελείο άλσ ησλ 65 εηψλ

Απνιηπνπξσηετλ

εο

Θλεζηκφηεηα ησλ αζζελψλ κε ζήςε

Αιβνπκίλε νξνχ Δληνπηζκφο αζζελψλ πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηχμνπλ 

Ομεία Νεθξηθή Αλεπάξθεηα εληφο ηεο ΜΔΝ 

Αληηζξνκβίλε Πξνγλσζηηθή αμία σο πξνο ηελ ζλεζηκφηεηα εληφο 

ηεο Μνλάδαο γηα ηνπο αζζελείο κε εγθαχκαηα 



Βηνζεκαληήο Πξνηεηλφκελνο πξνγλσζηηθφο ξφινο

Κνξηηδφιε 

πιάζκαηνο & 

δευδξνεπηαλδξνζηε

ξφλε (DHEAS)

Πξφγλσζε επηβίσζεο αζζελψλ πνπ βξίζθνληαλ 

ζε κεραληθφ αεξηζκφ

HDL Πξφγλσζε ηφζν ηεο ζπλνιηθήο ζλεζηκφηεηαο, 

φζν θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηε 

ζήςε

Πξφδξνκα πεπηίδηα 

ελδνζειίλεο-1 θαη 

αδξελνκεδνπιίλεο  

& ν ιφγνο απηψλ

Πξφγλσζε γηα ηελ πνξεία ησλ ζεπηηθψλ 

αζζελψλ

Διεχζεξε πξσηετλε S, 

αλαζηνιέαο 

παξάγνληα 

ελεξγνπνίεζεο 

πιαζκηλνγφλνπ-1, 

ζχκπιεγκα ζξνκβίλεο-

αληηζξνκβίλεο & 

πξσηετλε C

Πξφγλσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο εληφο ηεο Μνλάδαο 

αζζελψλ κε εγθαχκαηα



Βηνζεκαληήο Πξνηεηλφκελνο πξνγλσζηηθφο ξφινο

Παξάγσλ C5a Πξφγλσζε απμεκέλεο ζλεζηκφηεηαο ηφζν εληφο 

ΜΔΝ, φζν θαη εληφο λνζνθνκείνπ γηα ηνπο 

ζεπηηθνχο αζζελείο 

Απμεηηθφο 

παξάγσλ 

ηξαλζθνξκίλεο-

β1 (TGF-β1)

πκπιεξσκαηηθή πξφγλσζε ηεο εμέιημεο ησλ 

αζζελψλ κε πλεπκνλία ηεο θνηλφηεηαο 

Ακπινεηδέο νξνχ 

A

Πξφγλσζε εθδήισζεο πλεπκνλίαο εμαηηίαο 

κεραληθνχ αεξηζκνχ (VAP) 

Μπνζθαηξίλε,θξε

αηηλίλε

Πξφγλσζε ζλεζηκφηεηαο ησλ θαξδηνρεηξνπξγηθψλ 

αζζελψλ θαη αλάγθεο γηα αηκνθάζαξζε εληφο ΜΔΝ

Αληηγφλν CD86 

β-

ιεκθνθπηηάξσλ

Πξφγλσζε ζλεζηκφηεηαο απφ ινίκσμε θαη 

πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα εληφο ηεο ΜΔΝ & κέρξη 1 

κήλα κεηά ηε λνζειεία ηνπο ζε απηή

Γειζνιίλε 

πιάζκαηνο

Πξφγλσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο εληφο ρεηξνπξγηθήο 

ΜΔΝ 



Βηνζεκαληήο Πξνηεηλφκελνο πξνγλσζηηθφο ξφινο

Ρεδηζηίλε νξνχ Πξφγλσζε  γηα κε ζεπηηθνχο αζζελείο

Τπεξνμεηδάζε-3 

ηεο 

γινπηαζεηφλεο(G

Px-3)

Πξφβιεςε εκθάληζεο SIRS

Αγγεηνπνηεηίλε-2 Πξφγλσζε ζλεζηκφηεηαο ζεπηηθψλ αζζελψλ

Σξαλζζπξεηίλε 

(πξναιβνπκίλε 

νξνχ)

Πξφγλσζε εμέιημεο ηνπ αζζελή 



Βηνζεκαληήο Πξνηεηλφκελνο δηαγλσζηηθφο ξφινο

LBP Γηαθνξνδηάγλσζε βαθηεξηαθήο ζήςεο έλαληη κε 

βαθηεξηαθνχ SIRS ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο ζήςεο ζηα 

λενγλά (θπξίσο) & εκθάληζεο ARDS πξνθαινχκελνπ απφ 

ζήςε έλαληη νμείαο πλεπκνληθή βιάβεο

Καξδηαθή 

ηξνπνλίλε I (cTnI

Γηάγλσζε ησλ αζζελψλ κε απμεκέλν θίλδπλν λα 

πεζάλνπλ

Διαθίλε Έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ ARDS ζε αζζελείο ΜΔΝ

Οπδέηεξα ιηπίδηα 

ζην 

βξνγρνθπςειηδηθφ 

έθπιπκα, 

ρνιεζηεξφιε θαη 

εζηέξεο απηήο

δηαθξίλεη μεθάζαξα ηνπο αζζελείο κε Acute Lung 

Injury/ARDS εμαηηίαο ιηπψδνπο εκβνιήο απφ 

απηνχο πνπ ην ALI/ ARDS νθείιεηαη ζε άιιε αηηία

Αληηγφλν CD64 

νπδεηεξφθηισλ θαη 

κνλνθπηηάξσλ

δηαθνξνδηάγλσζε βαθηεξηαθήο ζήςεο θαη κε 

βαθηεξηαθνχ SIRS 24 h κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζήςεο ζε 

παηδηά & βξέθε κε SIRS & ππνςία ινίκσμεο



Βηνζεκαληήο Πξνηεηλφκελνο δηαγλσζηηθφο ξφινο

Cystacin C νξνχ 

& νπδεηεξφθηιε 

ιηπνθαιίλε 

(NGAL

Γηαγλσζηηθή αμία γηα ηε δηάθξηζε ησλ 

θαξδηνρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ πνπ ζα αλέπηπζζαλ  

ΟΝΑ εληφο ηεο ΜΔΝ

sTREM-1 ησλ 

κνλνθπηηάξσλ

Γείθηεο ζπλερηδφκελεο ινίκσμεο

YKL-40 Γηαγλσζηηθφο δείθηεο ηεο ζήςεο



ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α


