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Βιολογικοί δείκτες 

• Καρκίνος     CA15.3, CEA, PSA, κά 

• μεταβολικά νοσήματα  αμινοξέα, λιποπρωτεϊνες 

• νευροεκφυλιστικά    πεπτίδιο β- αμυλοειδούς 

• φλεγμονή    απτοσφαιρίνη 

• αυτοάνοσα νοσήματα   αυτοαντισώματα 

• ορμονικές διαταραχές  ινσουλίνη 

      ορμόνες υπόφυσης  







Πρωτεωμική ανάλυση 







Βιολογικά δείγματα που υποβάλλονται σε πρωτεωμική ανάλυση  

 

 1) βιολογικά υγρά  

 2) κυτταρικοί πληθυσμοί 

 3) ιστοί  

 

 Όλα αυτά τα δείγματα είναι εξαιρετικά πολυσύνθετα, λόγω της        

πολυδιάστατης σύστασης των πρωτεϊνών τους που διαφέρουν 

 
 στην κυτταρική και υπο-κυτταρική κατανομή τους  

 στην παρουσία τους ως συμπλέγματα  

 στο φορτίο τους  

 στη μοριακή μάζα 

 στην  υδροφοβικότητα,   

 στα επίπεδα έκφρασής τους  

 στις μετα-μεταφραστικές επεξεργασίες που έχουν υποστεί  



στάδια πρωτεωμικής ανάλυσης  

• συλλογή του δείγματος    

• κατεργασία του δείγματος  

• διαχωρισμός των πρωτεϊνών 

• ταυτοποίηση των πρωτεϊνών  

• επεξεργασία  των δεδομένων με  

 τη βοήθεια της πληροφορικής 





    2DE 



2DE / MS 



2D DIGE  





   LC- MS/MS 

 

Multidimensional Protein Identification Technology (MudPIT)  







MALDI –TOF  



MALDI –TOF 



ESI (electrospray ionization)  



Πρωτεϊνικές  μικροσυστοιχίες 









        MALDI linked Protein Microarrays 
 (fluorescent and mass spectrometry)  





    Kλινικές εφαρμογές 

 



Εφαρμογή της πρωτεωμικής ή πεπτιδωμικής σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα  

   στη  νόσο του Alzheimer  

       



Brain. 2006 Nov;129(Pt 11):3042-50. 

Proteome-based plasma biomarkers for Alzheimer's disease. 
Hye A, Lynham S, Thambisetty M, Causevic M, Campbell J, Byers HL, Hooper C, Rijsdijk F, Tabrizi SJ, 

Banner S, Shaw CE, Foy C, Poppe M, Archer N, Hamilton G, Powell J, Brown RG, Sham P, Ward M, 

Lovestone S. 

King's College London, MRC Centre for Neurodegeneration Research London, UK. 

 

 

• Μελέτησαν δείγματα πλάσματος 511 ατόμων με νόσο του Alzheimer, νευροεκφυλιστικά 
νοσήματα και υγιή άτομα, με  2DΕ και φασματομετρία μάζας  

 

• Ανέφεραν ευαισθησία 56% και ειδικότητα 80% για τη διάγνωση της νόσου μόνο με τη 
2DΕ 

 

• Με τη φασματομετρία μάζας πολλές από τις πρωτεϊνες χαρακτηρίστηκαν εμπλεκόμενες 
στη νόσο και μεταξύ αυτών δύο: 

 

•  ο παράγων συμπληρώματος Η (CFH) και η α- 2 μακροσφαιρίνη συσχετίστηκαν κυρίως 
με τη νόσο του Alzheimer 
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J Neurol. 2008 Nov;255(11):1712-20. Epub 2008 Aug 1. 

Proteome-based identification of plasma proteins associated with hippocampal 

metabolism in early Alzheimer's disease. 
Thambisetty M, Hye A, Foy C, Daly E, Glover A, Cooper A, Simmons A, Murphy D, Lovestone S. 

King's College London, MRC Centre for Neurodegeneration Research, Institute of Psychiatry, De Crespigny 

Park, Denmark Hill, London SE5 8AF, UK. London 

 

 

 

 

 

 

•  Με 2 DGE  ανάλυση βρήκαν ότι:  

ο παράγων συμπληρώματος Η (CFH) και η α- 2 μακροσφαιρίνη του πλάσματος που συσχετίστηκαν 

με τη νόσο του Alzheimer 

 

•  συσχετίζονται σημαντικά με το λόγο των μεταβολιτών ΝΑΑ / MI (Ν-ακετυλοασπαρτικό/μυο-

ινοσιτόλη) του ιππόκαμπου  

 

• ο λόγος των μεταβολιτών ΝΑΑ / MI (Ν-ακετυλοασπαρτικό/μυο-νοσιτόλη) είναι μία βιοχημική 

παράμετρος που συνδέεται με μείωση της αντίληψης  στη πρώϊμη νόσο Alzheimer  

 

• Η συσχέτιση  της CFH και  α- 2 μακροσφαιρίνης με το ΝΑΑ / MI του ιππόκαμπου δείχνει ότι οι 

αυτές οι πρωτεϊνες πιθανόν αντανακλούν  την επιδείνωση στη πρώϊμο νόσο. 
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Dement Geriatr Cogn Disord. 2007;24(6):434-40. Epub 2007 Oct 30. 

A novel panel of cerebrospinal fluid biomarkers for the differential 

diagnosis of Alzheimer's disease versus normal aging and 

frontotemporal dementia. 
Simonsen AH, McGuire J, Podust VN, Hagnelius NO, Nilsson TK, Kapaki E, Vassilopoulos D, 

Waldemar G. 

Biomarker Discovery Center Facility, Ciphergen Biosystems Inc., Copenhagen, Denmark. 

asimonsen@ciphergen.com 

 

• Μελέτησαν με την τεχνική SELDI-TOF εγκεφαλονωτιαίο υγρό  

 ασθενών με νόσο του Alzheimer (85) 

 ασθενών με κροταφομετωπιαία άνοια (20) 

 υγιών ατόμων (32) 

 

• Εντόπισαν 7 δείκτες στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό των ασθενών με Alzheimer που 

μπορούν να διαφοροδιαγνώσουν τη νόσο από την κροταφομετωπιαία άνοια  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Simonsen%20AH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McGuire%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Podust%20VN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hagnelius%20NO%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nilsson%20TK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kapaki%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vassilopoulos%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Waldemar%20G%22%5BAuthor%5D


J Alzheimers Dis. 2010;22(4):1099-109. 

Proteome-based plasma markers of brain amyloid-β deposition in 

non-demented older individuals. 
Thambisetty M, Tripaldi R, Riddoch-Contreras J, Hye A, An Y, Campbell J, Sojkova J,  

Kinsey A, Lynham S, Zhou Y, Ferrucci L, Wong DF, Lovestone S, Resnick SM. 

National Institute on Aging, National Institutes of Health, Baltimore, MD 21224, USA.  

Comment on: J Alzheimers Dis. 2011 Jan 1;23(1):171-2. 

Apolipoprotein e, Alzheimer's disease, and amyloid: do we have the cart 

before the horse? 

Breitner JC. 
Centre for Studies on Prevention of Alzheimer's Disease, Douglas Mental Heal 

University Institute - Research Centre, Montreal, QC, Canada.  

 

• Η μελέτη  είχε σκοπό την αναγνώριση βιολογικών δεικτών με πρωτεωμική ανάλυση 

σε  άτομα με ρίσκο για νόσο του Alzheimer.  

 

• Με 2DGE  και  φασματομετρία μάζας, παρατήρησαν 18 πρωτεϊνες πλάσματος 

διαφορετικές μεταξύ ατόμων με υψηλό και χαμηλό β- αμυλοειδές  το οποίο 

προσδιορίστηκε με in vivo απεικόνιση του στον εγκέφαλο με 11C-PiB PET  

 

• Με φασματομετρία μάζας χαρακτηρίστηκαν οι πρωτεϊνες και βρέθηκαν πολλές να 

παίζουν ρόλο στη κάθαρση του αμυλοειδούς και μεταξύ αυτών η Αpo-Ε  
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Table 2.  Biomarkers with sensitivities reported 

Biomarker (m/z 

value or name) 

Overexpressed (+) or 

underexpressed (−) 
Sensitivity (%) Site found Proteomic technique used Reference 

1351 + 90.4 Serum MALDI-TOF Matharoo-Ball, et al.14 

1977 + 100 Serum MALDI-TOF Matharoo-Ball, et al.14 

2924 + 100 Serum MALDI-TOF Matharoo-Ball, et al.14 

3025 + 100 Serum MALDI-TOF Matharoo-Ball, et al.14 

6871 + 90.4 Serum MALDI-TOF Matharoo-Ball, et al.14 

8668 + 90.4 Serum MALDI-TOF Matharoo-Ball, et al.14 

8673 + 90.4 Serum MALDI-TOF Matharoo-Ball, et al.14 

8674 + 90.4 Serum MALDI-TOF Matharoo-Ball, et al.14 

8727 + 90.4 Serum MALDI-TOF Matharoo-Ball, et al.14 

apolipoprotein C-I + 56.67 
Serum from IR PCOS 

women 
SELDI Zhao, et al.16 

apolipoprotein C-I + 73.73 
Serum from non-IR 

PCOS women 
SELDI Zhao, et al.16 

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών  

  IR, insulin resistant 

 Atiomo W. et al, BJOG 2009;116:137-143 
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Στρατηγικές πρωτεωμικής ανάλυσης στην Αθηροθρόμβωση  

Τunon J et al, JACC 55,19,2010 



Καρκίνος παγκρέατος 

• MALDI TOF MS/MS 

 

• Αύξηση της S100P με τα στάδια της νόσου 

• Υπερέκφραση κυτταροσκελετικών πρωτεϊνών (8, 18,19) 

με μη φυσιολογική φωσφορυλίωση 

• αύξηση καθεψίνης (μετάσταση) 

 

• Στα ούρα  ασθενών 59 πρωτεϊνες διαφορετικά 

εκφραζόμενες και μεταξύ τους η S100P 

 



Καρκίνος μαστού 



 Microarrays: Molecular allergology and nanotechnology  

 for personalised medicine (II) 

 Lucas, J.M.  

 Publicado en Allergol Immunopathol (Madr). 2010;38:217-23.  vol.38 núm 04 

•  Μικροσυστοιχίες με συστατικά που προκαλούν αλλεργίες 

προσφέρουν αποτελέσματα σε ένα τεστ για εκατοντάδες 

αλλεργιογόνα, χρησιμοποιώντας ελάχιστο ποσό ορού που 

λαμβάνεται με τριχοειδές 

 

• Δυνατότητα αναγνώρισης νέων αλλεργιογόνων που θα πρέπει να 

δοκιμαστούν στη κλινική πράξη 

 

http://www.elsevier.es/en/revistas/allergologia-et-immunopathologia-105/microarrays-molecular-allergology-and-nanotechnology-for-personalised-13153567-review-2010


PubMed “diagnostic proteomics”  Articles 8119,  Reviews 2065 

 “diagnostic proteomics in cancer” Articles  3087, Reviews 901 

 

• Η πρωτεωμική ανάλυση έχει δυναμική 

 

• Θα μπορούσε να γίνει η μέθοδος επιλογής για την 
ανακάλυψη νέων βιολογικών δεικτών  

 

• Οι μικροσυστοιχίες έχουν κόστος αλλά είναι 
εύχρηστες 

 

• Συνδυασμός μικροσυστοιχιών με MS είναι 
χρήσιμος 



• Η πρωτεωμική ανάλυση με φασματομετρία 

μάζας  είναι ακριβή τεχνολογία  

 Τεχνικές  Κόστος 
 2DE   $ 150-200 
 DIGE   $ 1.200 
 MALDI-TOF  $ 60-150 
   LC-MS/MS  $ 600 
   MudPIT            $ 2.000 
 



Απαιτείται:  τυποποίηση των μεθόδων 

της συλλογής και της κατεργασίας του 

δείγματος στην πρωτεωμική ανάλυση με 

τη φασφατομετρία μάζας 
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