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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η νεότερη από τις τέσσερις βασικές «omic» επιστήμες είναι η μεταβολομική η οποία 

αποσκοπεί στην ταυτοποίηση, ποσοτικοποίηση των μεταβολιτών και τη μελέτη των μεταβολικών 

οδών με τις οποίες σχετίζονται. Οι μεταβολίτες εμπλέκονται σε βιοχημικές οδούς και μεταβολικά 

μονοπάτια καθοριστικά για τις λειτουργίες του οργανισμού με αποτέλεσμα η ανάλυσή τους να 

επιτρέπει την άμεση συσχέτιση με το φαινότυπο. Οποιαδήποτε επίδραση σε αυτόν, όπως το 

περιβάλλον, η διατροφή, ο τρόπος ζωής έχει ως αντίκτυπο μεταβολικές τροποποιήσεις, οι οποίες 

αποτελούν το μεταβολικό αποτύπωμα, και ακριβώς αυτές διερευνά η μεταβολομική. 

Πραγματοποιείται κυρίως με ανάλυση βιολογικών υγρών εφόσον το σύνολο των μεταβολιτών, ή 

αλλιώς μεταβόλωμα, είναι χαρακτηριστικό για το πλάσμα, τον ορό, τα ούρα, τη σίελο, κ.α. Προς 

επίτευξη αυτού αξιοποιείται η φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) 

καθώς δίνει τη δυνατότητα αναλύσεων υψηλής ευαισθησίας και επαναληψιμότητας σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. Τα NMR φάσματα που ανακτώνται απεικονίζουν το μεταβόλωμα και η μελέτη 

του επιτρέπει τη διερεύνηση των βιοχημικών διεργασιών και τη συσχέτισή τους με την κατάσταση 

της υγείας του ατόμου. Ως εκ τούτου η Μεταβολομική αναδύεται σε πολύτιμο εργαλείο, μαζί με 

τις υπόλοιπες «omic» επιστήμες, για την εις βάθος κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών 

ασθενειών, παθολογικών καταστάσεων, φαινοτυπικών χαρακτηριστικών και ακόμα για την 

αναζήτηση και ταυτοποίηση νέων κλινικών βιοδεικτών. 

Σε αυτή την εφαρμογή της Μεταβολομικής στηρίζεται η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία 

για τη μελέτη της πρώιμης αδρεναρχής. Πρόκειται για μια παιδοενδοκρινολογική διαταραχή η 

οποία παρατηρείται σε αναλογία 9:1 σε κορίτσια και αγόρια. Αφορά την πρόωρη σύνθεση και 

απελευθέρωση ανδρογόνων από τη δικτυωτή ζώνη του επινεφριδιακού φλοιού πριν από την ηλικία 

των 8 και 9 ετών για κορίτσια και αγόρια αντίστοιχα, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτισή 

της με ασθένειες κατά την ενήλικη ζωή. Παρότι το ενδοκρινικό σύστημα ρυθμίζει τον ανθρώπινο 

μεταβολισμό, μέχρι στιγμής δεν είναι διαθέσιμες μεταβολομικές μελέτες σχετικά με τη 

συγκεκριμένη διαταραχή. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην καταγραφή του μεταβολικού 

προφίλ των παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή σε τρία βιολογικά υγρά (πλάσμα, ορό, ούρα), στη 

σύγκρισή του με το προφίλ παιδιών με φυσιολογική έναρξη σύνθεσης ανδρογόνων, καθώς και στη 
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διερεύνηση των στατιστικά σημαντικών μεταβολικών μονοπατιών η οποία μακροπρόθεσμα θα 

μπορούσε να αποκαλύψει τους εμπλεκόμενους με τη διαταραχή βιολογικούς μηχανισμούς. Τέλος, 

λαμβάνοντας υπόψιν τις περιορισμένες μεθόδους διάγνωσης της πρώιμης αδρεναρχής, η 

εκτεταμένη μελέτη του μεταβολώματος θα μπορούσε να αποκαλύψει νέους, έγκυρους βιοδείκτες.  
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SUMMARY 

 

Among the omics sciences, metabolomics is the newest one aiming at the characterization, 

quantification of metabolites and the study of metabolic pathways in which they are involved. 

Each phenotype is the result of specific metabolic alterations that consist its metabolic fingerprint. 

The latest can be generated by biofluids analysis since the complete set of metabolites, the 

metabolome, is characteristic for plasma, serum, urine, etc. On this purpose, Nuclear Magnetic 

Resonance (NMR) spectroscopy is an exceptional technique because it provides analyses of high 

sensitivity, repeatability, is suitable for characterizing complex solutions and requires short time 

for sample analysis and preparation. NMR spectra depict the metabolites contained in biofluids, 

allowing thus the investigation of biochemical processes and their correlation with individuals 

health status. Hence, Metabolomics has emerged a powerful tool for the in-depth understanding of 

the biological mechanisms of diseases, pathological situations or other phenotypic characteristics 

and even the identification of new clinical biomarkers. 

Standing on this, the current study focuses on the paediatric endocrinological disorder 

premature adrenarche (PA). PA describes the precocious secretion of androgens from the zona 

reticularis of adrenal cortex before the age of 8 and 9 years for girls and boys, respectively. This 

excess secretion is most commonly observed in girls and clinically is obvious as pubarche, which 

refers to the appearance of pubic and axillary hair without the maturation of other sexual 

characteristics. Although the endocrine system regulates human metabolism, no metabolomic 

studies, related with this disorder, are currently available. The present study aims at the 

identification of significant metabolites for PA through the comprehensive analysis of plasma, 

serum and urine samples from children diagnosed with PA and children with normal synthesis and 

release of androgens according to their age. So far, diagnosis of premature adrenarche concludes 

bone age Χ-ray, measurements of serum dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS) and differential 

diagnosis. It is considered that the further investigation of metabolome should reveal new, more 

accurate, objective biomarkers for the diagnosis and evaluation of the progress of premature 

adrenarche. In addition to this, the recognition of the significant metabolic pathways associated 

with this disorder, could shed light on the etiology at the metabolic level in the long run. 
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Εικόνα 4.17: Ανάλυση Μεταβολικών Μονοπατιών. Κάθε κύκλος αντιστοιχεί σε ένα 

μεταβολικό μονοπάτι. Το χρώμα είναι σύμφωνα με την p-value του μονοπατιού όπως προκύπτει 

από την Ανάλυση Εμπλουτισμού και το μέγεθος του κύκλου είναι ανάλογο της συνεισφοράς του 

μονοπατιού σε άλλα μεταβολικά μονοπάτια. ............................................................................. 81 

Εικόνα 4.18: 2D και 3D διάγραμμα της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA) σε δείγματα 

ορού. Η πρώτη κύρια συνιστώσα (PC1) εξηγεί το 57% και η δεύτερη κύρια συνιστώσα (PC2) το 

9.6% της συνολικής πληροφορίας. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα των αγοριών 

και με πράσινο χρώμα τα δείγματα των κοριτσιών με πρώιμη αδρεναρχή. ................................ 86 

Εικόνα 4.19: 2D και 3D διάγραμμα της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA) σε δείγματα 

πλάσματος. Η πρώτη κύρια συνιστώσα (PC1) εξηγεί το 52.3% και η δεύτερη κύρια συνιστώσα 

(PC2) το 9.7% της συνολικής πληροφορίας. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα των 

αγοριών και με πράσινο χρώμα τα δείγματα των κοριτσιών με πρώιμη αδρεναρχή. ................... 86 

Εικόνα 4.20: 2D και 3D διάγραμμα της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA) σε δείγματα 

ούρων. Η πρώτη κύρια συνιστώσα (PC1) εξηγεί το 69.2% και η δεύτερη κύρια συνιστώσα (PC2) 

το 8.5% της συνολικής πληροφορίας. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα των αγοριών 

και με πράσινο χρώμα τα δείγματα των κοριτσιών με πρώιμη αδρεναρχή. ................................ 87 

Εικόνα 4.21: 2D και 3D διάγραμμα της Διαχωριστικής Ανάλυσης Μερικών Ελαχίστων 

Τετραγώνων (PLS-DA) σε δείγματα πλάσματος. Η πρώτη λανθάνουσα μεταβλητή (LV1) εξηγεί 

το 43.5% και η δεύτερη λανθάνουσα μεταβλητή (LV2) το 12.4% της συνολικής πληροφορίας. Με 

κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα των αγοριών και με πράσινο χρώμα τα δείγματα των 

κοριτσιών με πρώιμη αδρεναρχή. .............................................................................................. 87 

Εικόνα 4.22: 2D και 3D διάγραμμα της Διαχωριστικής Ανάλυσης Μερικών Ελαχίστων 

Τετραγώνων (PLS-DA) σε δείγματα ορού. Η πρώτη λανθάνουσα μεταβλητή (LV1) εξηγεί το 

46.1% και η δεύτερη λανθάνουσα μεταβλητή (LV2) το 18.2% της συνολικής πληροφορίας. Με 

κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα των αγοριών και με πράσινο χρώμα τα δείγματα των 

κοριτσιών με πρώιμη αδρεναρχή. .............................................................................................. 88 

Εικόνα 4.23: 2D και 3D διάγραμμα της Διαχωριστικής Ανάλυσης Μερικών Ελαχίστων 

Τετραγώνων (PLS-DA) σε δείγματα ούρων. Η πρώτη λανθάνουσα μεταβλητή (LV1) εξηγεί το 

68.7% και η δεύτερη λανθάνουσα μεταβλητή (LV2) το 5.6% της συνολικής πληροφορίας. Με 

κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα των αγοριών και με πράσινο χρώμα τα δείγματα των 

κοριτσιών με πρώιμη αδρεναρχή. .............................................................................................. 88 

https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335941
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335941
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335941
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335941
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335942
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335942
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335942
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335942
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335943
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335943
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335943
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335943
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335944
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335944
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335944
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335944
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335945
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335945
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335945
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335945
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335945
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335946
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335946
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335946
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335946
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335946
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335947
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335947
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335947
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335947
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335947


13 

 

Εικόνα 4.24: Υπέρθεση φασμάτων από δείγματα πλάσματος των τριών αγοριών (πάνω) και 

μικρού τυχαίου αριθμού κοριτσιών (κάτω) με πρώιμη αδρεναρχή. Απεικονίζονται οι κορυφές 

συντονισμού του 3-υδροξυ-βουτυρικού οξέος, του ακετοξικού οξέος και της ακετόνης. ........... 89 

Εικόνα 4.25: Υπέρθεση 3 φασμάτων πλάσματος (πάνω) και 3 φασμάτων ορού (κάτω) όπου 

απεικονίζονται οι διαφορές τους στις περιοχές που συντονίζονται τα πρωτόνια του αντιπηκτικού 

παράγοντα EDTA. .................................................................................................................... 92 

Εικόνα 4.26: 2D και 3D διάγραμμα της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA). Η πρώτη 

κύρια συνιστώσα (PC1) εξηγεί το 54.7% και η δεύτερη κύρια συνιστώσα (PC2) το 13.4% της 

συνολικής πληροφορίας. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα πλάσματος και με 

πράσινο χρώμα τα δείγματα ορού παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή. ............................................. 93 

Εικόνα 4.27: 2D και 3D διάγραμμα της Διαχωριστικής Ανάλυσης Μερικών Ελαχίστων 

Τετραγώνων (PLS-DA). Η πρώτη λανθάνουσα μεταβλητή (LV1) εξηγεί το 49.8% και η δεύτερη 

λανθάνουσα μεταβλητή (LV2) το 18% της συνολικής πληροφορίας. Με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζονται τα δείγματα πλάσματος και με πράσινο χρώμα τα δείγματα ορού παιδιών με 

πρώιμη αδρεναρχή. ................................................................................................................... 93 

Εικόνα 4.28: VIP scores της PLS-DA σε δείγματα πλάσματος και ορού παιδιών με πρώιμη. 

Δεξιά φαίνεται η σχετική μεταβολή των συγκεντρώσεων μεταξύ των δύο ομάδων, όπου το 

κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί σε υψηλότερη συγκέντρωση και το πράσινο σε χαμηλότερη........... 94 

Εικόνα 4.29: Θηκογράμματα και φασματικές εντάσεις των κορυφών των μεταβολιτών με 

FDR p.value<0.05, όπως προέκυψαν από τη μονομεταβλητή ανάλυση. Στο κόκκινο χρώμα 

αντιστοιχούν τα δείγματα πλάσματος και στο πράσινο τα δείγματα ορού παιδιών με πρώιμη 

αδρεναρχή. ................................................................................................................................ 97 

Εικόνα 4.30: Ανάλυση Μεταβολικών Μονοπατιών. Κάθε κύκλος αντιστοιχεί σε ένα 

μεταβολικό μονοπάτι. Το χρώμα είναι σύμφωνα με την p-value του μονοπατιού όπως προκύπτει 

από την Ανάλυση Εμπλουτισμού και το μέγεθος του κύκλου είναι ανάλογο της συνεισφοράς του 

μονοπατιού σε άλλα μεταβολικά μονοπάτια. ............................................................................. 99 

Εικόνα 5.1: Διαγραμματική απεικόνιση των στατιστικά σημαντικών μεταβολιτών και των 

μεταβολικών μονοπατιών στα οποία εμπλέκονται. Οι μεταβολίτες με κόκκινο, μπλε και πράσινο 

χρώμα είναι αυξημένοι στα δείγματα πλάσματος, ορού και ούρων αντίστοιχα. Τα κόκκινα βέλη 

υποδεικνύουν την είσοδο της γλυκόζης στα τέσσερα πιθανά μονοπάτια της καθώς και την είσοδο 

της σερίνης στον κύκλο του κιτρικού οξέος. ............................................................................ 102 

https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335948
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335948
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335948
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335949
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335949
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335949
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335950
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335950
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335950
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335950
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335951
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335951
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335951
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335951
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335951
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335952
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335952
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335952
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335953
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335953
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335953
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335953
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335954
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335954
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335954
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335954
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335955
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335955
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335955
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335955
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335955


14 

 

Εικόνα 5.2: Υπέρθεση φασμάτων από δείγματα πλάσματος (3.91ppm-3.64ppm). ......... 106 

 

  

https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335956


15 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 

Γράφημα 1: Η ακρίβεια και οι παράμετροι R2, Q2 ύστερα από διασταυρούμενη επικύρωση 

για τις 2 πρώτες κύριες συνιστώσες. .......................................................................................... 68 

Γράφημα 2: Η ακρίβεια και οι παράμετροι R2, Q2 ύστερα από διασταυρούμενη επικύρωση 

για τις 2 πρώτες κύριες συνιστώσες. .......................................................................................... 75 

Γράφημα 3: Η ακρίβεια και οι παράμετροι R2, Q2 ύστερα από διασταυρούμενη επικύρωση 

για τις 2 πρώτες κύριες συνιστώσες. .......................................................................................... 80 

Γράφημα 4: Η ακρίβεια και οι παράμετροι R2, Q2 ύστερα από διασταυρούμενη επικύρωση 

για τις 2 πρώτες κύριες συνιστώσες. .......................................................................................... 94 

 

  

https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335957
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335957
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335958
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335958
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335959
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335959
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335960
https://upatrasgr-my.sharepoint.com/personal/pha2821_upatras_gr/Documents/MasterKM_nemertes.docx#_Toc37335960


16 

 

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ACTH Adrenocorticotropic Hormone Αδρενοκορτικοτρόπος Ορμόνη 

CPMG Carr-Purcell-Meiboom-Gill sequence Παλμική ακολουθία Carr-Purcell-

Meiboom-Gill 

CRH Corticotropin Releasing Hormone 
Εκλυτική ορμόνη της 

Κορτικοτροπίνης 

DHEA Dehydroepiandrosterone Δεϋδροεπιανδροστερόνη 

DHEAS Dehydroepiandrosterone sulfate Θειική Δεϋδροεπιανδροστερόνη 

DHT 5a-dihydrotestosterone 5α-διϋδροτεστοστερόνη 

DSS 4,4-dimethyl-4-silapentane-1-sulfonic acid 
4,4-διμεθυλ-4-σιλαπεντανο-1- 

σουλφονικό οξύ 

DZ Definitive Zone Οριστική Ζώνη 

FSH Follicle Stimulating Hormone 
Εκλυτική ορμόνη της 

Ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης 

FZ Fetal Zone Εμβρυϊκή Ζώνη 

GHRH Growth Hormone Releasing Hormone 
Εκλυτική ορμόνη της Αυξητικής 

Ορμόνης 

GnRH Gonadotropin Releasing Hormone 
Εκλυτική ορμόνη της 

γοναδοτροπίνης 

LH Luteinizing Hormone Ωχρινοτρόπος Ορμόνη 

MS Mass Spectrometry Φασματομετρία Μάζας 

NMR Nuclear Magnetic Resonance 
Πυρηνικός Μαγνητικός 

Συντονισμός 

NOESY Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy 
Φασματοσκοπία Πυρηνικού 

Φαινομένου Overhauser 

PCA Principal Component Analysis Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών 

PLS Partial Least Square 
Ανάλυση Μερικών Ελαχίστων 

Τετραγώνων 

ppm parts per million μέρη ανά εκατομμύριο 

RF Radio Frequency Ραδιοσυχνότητα 

TMAO Trimethylamine N-oxide Ν-οξείδιο της Τριμεθυλαμίνης 

TSH Thyroid-Stimulating Hormone Διεγερτική ορμόνη θυρεοειδούς 

TZ Transitional Zone Μεταβατική Ζώνη 

ZF Zona Fasciculata Στηλιδωτή Ζώνη 

ZG Zona Glomerulosa Σπειροειδής Ζώνη 

ZR Zona Reticularis Στηλιδωτή Ζώνη 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Παιδοενδοκρινολογία 

Η Παιδοενδοκρινολογία αποτελεί υποειδικότητα της ενδοκρινολογίας, της ιατρικής 

επιστήμης η οποία μελετά τη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος και το πως οι μεταβολές 

της επιδρούν στον ανθρώπινο οργανισμό (Fisher, 2004). Ο παιδίατρος Lawson Wilkins από τη 

Βαλτιμόρη (1894-1963) θεωρείται ο πατέρας της Παιδοενδοκρινολογίας χάρη στην καινοτόμο για 

την εποχή έρευνά του όσον αφορά στις ενδοκρινολογικές διαταραχές παιδιών και την ίδρυση της 

πρώτης Παιδοενδοκρινολογικής Κλινικής στο παιδιατρικό κέντρο Harriet Lane του νοσοκομείου 

Johns Hopkins (Blizzard, 1998). Επί εικοσιπενταετίας (1922-1946) συνεισέφερε στη βελτίωση 

του έως τότε ανεπαρκούς συστήματος περίθαλψης παιδιών, ασχολήθηκε ερευνητικά με ασθένειες 

όπως η σύφιλη, η οστρακιά, η ραχίτιδα και τα τελευταία έντεκα χρόνια της επαγγελματικής του 

πορείας εστίασε στην ανεπάρκεια θυρεοειδούς αδένα, το μεταβολισμό χοληστερόλης και 

κρεατινίνης σε παιδιά με συγγενή υποθυρεοειδισμό, τη συγγενή επινεφριδιακή υπερπλασία, την 

αγενεσία ωοθηκών και αρκετές ακόμα διαταραχές, ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω έρευνα 

(Fisher, 2004). 

Έκτοτε, ο κλάδος της Παιδοενδοκρινολογίας καθιερώθηκε στην κλινική πράξη. Σημαντική 

πρόοδος σημειώνεται στην κατανόηση της φυσιολογίας των ενδοκρινών αδένων και της 

παθογένειας των διαταραχών τους με γνώμονα τα τέσσερα πρώτα ηλικιακά στάδια του παιδιού, 

εμβρυική, βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία (Fisher, 2004). Νέες έγκυρες και έγκαιρες μέθοδοι 

πρόγνωσης και διάγνωσης αναζητούνται, καθώς και εξατομικευμένες θεραπευτικές αγωγές των 

παιδιατρικών ενδοκρινικών και μεταβολικών διαταραχών. 

 

1.2 Ενδοκρινείς αδένες και ορμόνες 

Μια πληθώρα φυσιολογικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού συντονίζεται από 

μικρά σηματοδοτικά μόρια, τις ορμόνες, τα οποία συντίθενται από ένα σύνολο αδένων που 

ονομάζονται ενδοκρινείς. Συμπεριλαμβάνουν το θυρεοειδή και παραθυρεοειδή αδένα, τον 

υποθάλαμο, την υπόφυση (πρόσθια, ενδιάμεση, οπίσθια), την επίφυση, το θύμο αδένα, τα 
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επινεφρίδια (μυελώδης και φλοιώδης μοίρα), τις γονάδες (όρχεις, ωοθήκες), τα νησίδια του 

Langerhans στο πάγκρεας (α-, β-, δ-, F-κύτταρα) και το ήπαρ (Εικόνα 1.1). Ορμόνες παράγονται 

επίσης από τον πλακούντα κατά την κύηση, τους νεφρούς, το γαστρεντερικό σωλήνα, την καρδιά 

και από κύτταρα του λιπώδους ιστού. Απελευθερώνονται από τους αδένες και μεταφέρονται μέσω 

της κυκλοφορίας του αίματος σε ιστούς και όργανα όπου ρυθμίζουν τις κυτταρικές λειτουργίες 

(Widmaier et al., 2008). 

 

Από χημικής πλευράς, εμπίπτουν σε τρείς κατηγορίες. Οι αμινορμόνες είναι παράγωγα της 

τυροσίνης ή της τρυπτοφάνης και περιλαμβάνουν αφενός τις θυρεοειδικές ορμόνες και αφετέρου 

τις ορμόνες του επινεφριδιακού μυελού. Στις πεπτιδικές ορμόνες ανήκει ο μεγαλύτερος αριθμός 

ορμονών και είναι είτε πεπτίδια είτε μικρές πρωτεΐνες. Ενδεικτικά, πεπτιδικής φύσεως είναι η 

Εικόνα 1.1: Οι βασικοί ενδοκρινείς αδένες του ανθρώπινου οργανισμού: 1. Θυρεοειδής αδένας, 2. 

Παραθυρεοειδής αδένας, 3. Επινεφρίδια, 4. Όρχεις, 5. Υποθάλαμος-Υπόφυση, 6. Θύμος αδένας, 7. 

Πάγκρεας, 8. Ωοθήκες 
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σωματοτροπίνη, σωματοστατίνη, ινσουλίνη, κορτικοτροπίνη, ρενίνη, βασοπρεσίνη. Η τρίτη και 

τελευταία κατηγορία είναι αυτή των στεροειδών ορμονών οι οποίες έχουν ως πρόδρομο μόριο τη 

χοληστερόλη και παράγονται στον επινεφριδιακό φλοιό, τις γονάδες και τον πλακούντα (Nussey 

& Whitehead, 2001). Οι ορμόνες διακρίνονται επιπροσθέτως σε αυτοκρινείς, παρακρινείς και 

ενδοκρινείς ανάλογα με το αν τα σημεία δράσης τους βρίσκονται σε πολύ μικρή, παρακείμενη ή 

μακρινή απόσταση από το σημείο παραγωγής τους, αντίστοιχα (Nussey & Whitehead, 2001). 

Το ενδοκρινικό σύστημα «απαντά» στα ερεθίσματα τα οποία μεταδίδονται μέσω του 

νευρικού συστήματος εκκρίνοντας κάθε φορά την κατάλληλη ορμόνη. Ο μηχανισμός ελέγχεται 

από μηχανισμό ανάδρομης τροφοδότησης κατά τον οποίο αναστέλλεται η περαιτέρω έκκριση μιας 

ορμόνης όταν παρουσιάσει αυξημένες συγκεντρώσεις. Αυτή η συντονισμένη παραγωγή, 

απελευθέρωση και αναστολή τους είναι καθοριστική για τη ρύθμιση της ανάπτυξης, της 

αναπαραγωγής, της διάθεσης και της συμπεριφοράς, των κυτταρικών λειτουργιών, της 

ομοιόστασης και του μεταβολισμού. Κάθε ένα από αυτά τα μικρά χημικά μόρια είναι υπεύθυνο 

για μία ή και περισσότερες βιολογικές δράσεις. 

Ο υποθάλαμος εκκρίνει εκλυτικές ορμόνες οι οποίες διεγείρουν την έκκριση άλλων 

ορμονών από την αδενοϋπόφυση (πρόσθια υπόφυση). Σε αυτές ανήκουν η θυρεοτροπίνη, 

προλακτίνη, κορτικοτροπίνη, ωχρινοτρόπος ορμόνη, θυλακιοτρόπος ορμόνη, σωματοτροπίνη, 

σωματοστατίνη και ντοπαμίνη. Ελέγχουν τη σύνθεση θυρεοειδικών ορμονών, την παραγωγή 

γάλακτος από τους μαστούς, τη σύνθεση κορτικοειδών και ανδρογόνων, διεγείρουν την 

ωοθυλακιορρηξία και τη σύνθεση οιστρογόνων για τις γυναίκες, την ωρίμανση των 

σπερματοζωαρίων και τη σύνθεση τεστοστερόνης για τους άνδρες, την ανάπτυξη των οστών, 

αναστέλλουν την αυξητική ορμόνη και την προλακτίνη, αντιστοίχως. Ο υποθάλαμος συνδέεται 

επιπλέον μέσω νευρώνων με τον οπίσθιο λοβό της υπόφυσης (νευροϋπόφυση) απ’ όπου 

εκκρίνεται η ωκυτοκίνη, η οποία διεγείρει τις συσπάσεις της μήτρας και την αποβολή γάλακτος, 

και η αντιδιουρητική ορμόνη ή βασοπρεσίνη που διεγείρει την επαναρρόφηση ύδατος από τα 

νεφρικά σωληνάρια (Costanzo, 2017) (Widmaier et al., 2008).  

Ο θυρεοειδής αδένας με την παραγωγή της θυροξίνης (T4) και της τρι-ιωδοθυρονίνης (T3) 

διεγείρει την κατά μήκος αύξηση του σκελετού και την ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού 

συστήματος, συντονίζει το μεταβολισμό των πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπιδίων καθώς και 

λειτουργίες όπως η αρτηριακή πίεση, ο καρδιακός ρυθμός και η θερμορύθμιση. Μία ακόμα 
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θυρεοειδική ορμόνη είναι η καλσιτονίνη στην οποία οφείλεται η μείωση των ιόντων ασβεστίου 

(Ca2+) στον ορό αίματος. Αντίθετης δράσης είναι η εκκρινόμενη από τον παραθυρεοειδή αδένα 

παραθορμόνη. 

Επιπρόσθετα, τα επινεφρίδια παράγουν ορμόνες τόσο από τη μυελώδη μοίρα, όσο και από 

τη φλοιώδη. Από τη μεν πρώτη εκκρίνονται οι κατεχολαμίνες επινεφρίνη και νορεπινεφρίνη οι 

οποίες είναι οι κύριοι νευροδιαβιβαστές του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, ενώ η δεύτερη 

μοίρα απελευθερώνει αλατοκορτικοειδή (αλδοστερόνη), γλυκοκορτικοειδή (κορτιζόλη) και 

ανδρογόνα (δεϋδροεπιανδροστερόνη, ανδροστενδιόνη). 

Σχετικά με τους υπόλοιπους αδένες, το πάγκρεας συμβάλει στο γλυκαιμικό έλεγχο μέσω της 

ινσουλίνης και της γλυκαγόνης, οι όρχεις στην ανάπτυξη των δευτερογενών χαρακτηριστικών του 

φύλου εκκρίνοντας τεστοστερόνη, κάτι το οποίο στις γυναίκες πραγματοποιείται χάρη στην 

οιστραδιόλη, ο πλακούντας ελέγχει την ομαλή ολοκλήρωση της κύησης και τέλος οι νεφροί 

συνθέτοντας και εκκρίνοντας βιταμίνη D (1,25-διϋδροξυχοληκαλσιφερόλη) ενισχύουν το 

σχηματισμό οστού, ενώ μέσω της ρενίνης αναστέλλεται η επαναρρόφηση ύδατος και ρυθμίζεται 

η αρτηριακή πίεση (Costanzo, 2017) (Nussey & Whitehead, 2001) (Chrousos, 2007). 

 

1.3 Παιδοενδοκρινικές διαταραχές 

Διαπιστώνοντας την ιδιάζουσα σημασία του ενδοκρινικού συστήματος για τον οργανισμό, 

γίνεται αντιληπτό πως οποιαδήποτε διαταραχή σε κάποιον από τους ανωτέρω αδένες έχει ως 

αποτέλεσμα την απορρύθμιση των παραγόμενων ορμονών. Η ποσοτική και ποιοτική αυτή αλλαγή 

με τη σειρά της επηρεάζει τη φυσιολογική λειτουργία των αδένων όπως περιεγράφηκαν παραπάνω 

οδηγώντας σε διαταραχές όχι μόνο του ενδοκρινικού αλλά και του νευρικού συστήματος (Yu, 

2014). Ιδιαίτερα, η εμφάνιση αυτών σε νεαρή ηλικία δύναται να επηρεάσει τη φυσιολογική 

σκελετική, γνωσιακή, συναισθηματική και σεξουαλική ανάπτυξη και μάλιστα πολύ πιο 

καθοριστικά απ’ ό,τι στην ενήλικη ζωή κατά την οποία ήδη έχουν διαμορφωθεί οι βασικές 

λειτουργίες του οργανισμού (Sperling, 2014). Η ορμονική δυσλειτουργία μπορεί να είναι 

τεσσάρων τύπων και επομένως η αιτιολογική διάκριση των ενδοκρινικών διαταραχών βασίζεται 

σε αυτούς. Οφείλονται σε υποέκκριση ή υπερέκκριση ορμονών από τους αδένες και σε 

υποευαισθησία ή υπερευαισθησία, δηλαδή σε μειωμένη ή αυξημένη ανταπόκριση των κυττάρων-
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στόχων τους, αντίστοιχα (Widmaier et al., 2008). Ο διαβήτης, η παχυσαρκία, η πρώιμη και 

καθυστερημένη αδρεναρχή, η ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, η ακρομεγαλία ο 

υπερθυρεοειδισμός και υποθυρεοειδισμός, ο υποϋποφυσισμός, η επινεφριδιακή ανεπάρκεια, το 

σύνδρομο Cushing και το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών είναι κάποιες από τις ενδοκρινικές 

διαταραχές οι οποίες πολύ συχνά εμφανίζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία. Η παρούσα 

μεταπτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην πρώιμη αδρεναρχή. 

 

1.3.1 Πρώιμη Αδρεναρχή (Premature Adrenarche) 

1.3.1.1 Φυσιολογία και αιτιολογία 

Πρώιμη αδρεναρχή ορίζεται η παθολογική κατάσταση κατά την οποία παρατηρείται 

έκκριση ανδρογόνων από τον επινεφριδιακό φλοιό πριν από την ηλικία των 8 ετών για τα κορίτσια 

και των 9 ετών για τα αγόρια. Κλινικά εμφανίζεται ως εφηβαρχή (pubarche), δηλαδή με τριχοφυΐα 

στο εφήβαιο και τη μασχαλιαία περιοχή, ενώ συνοδεύεται από λιπαρότητα, ακμή, αύξηση του 

λιπώδους ιστού, τριχοφυΐα στο πρόσωπο για τα αγόρια και δυσάρεστες σωματικές οσμές, χωρίς 

την εμφάνιση άλλων δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου (στήθος και εμμηναρχή στα 

κορίτσια, πέος και όρχεις στα αγόρια). Η αναλογία κοριτσιών-αγοριών με πρώιμη αδρεναρχή είναι 

περίπου 9:1 (Novello & Speiser, 2018). 

Τα ανδρογόνα είναι στεροειδείς ορμόνες με 19 άτομα άνθρακα τα οποία βιοσυντίθενται 

στον οργανισμό από τη χοληστερόλη (McEwan & Brinkman n, 2000). Παράγονται από το φλοιό 

των επινεφριδίων, τις γονάδες και από τον εγκέφαλο (Zwain & Yen, 1999). Στα ανδρογόνα 

ανήκουν η δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA), η θειική δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEAS) σε 

περίπου 250-300 φορές υψηλότερες συγκεντρώσεις σε σχέση με την DHEA λόγω βραδύτερου 

μεταβολισμού (Weizman, 2008), η 4-ανδροστενδιόνη (A4), η 5-ανδροστενδιόλη (Α5), η 

ανδροστερόνη, η τεστοστερόνη (T) και η 5α-διϋδροτεστοστερόνη (DHT) (Εικόνα 1.2). 

Ο επινεφριδιακός φλοιός τροποποιείται ανατομικά και λειτουργικά από την κύηση μέχρι και 

την ηλικία περίπου των τριών ετών οπότε και λαμβάνει την τελική μορφή του (Voutilainen & 

Jääskeläinen, 2015). Κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης, ο φλοιός αποτελείται εξωτερικά από την 

οριστική ζώνη (zona definitive-DZ) και εσωτερικά από την εμβρυϊκή ζώνη (fetal zone-FZ) 

(Ishimoto & Jaffe, 2011). Η τελευταία παράγει ποσότητα ανδρογόνων η οποία στη συνέχεια  
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αξιοποιείται από τον πλακούντα για τη βιοσύνθεση οιστρογόνων, η οριστική ζώνη μετατρέπει την 

παραγόμενη από τον πλακούντα προγεστερόνη σε κορτιζόλη και συμβάλουν κατ’ αυτόν τον τρόπο 

στη φυσιολογική συνέχιση της κύησης (Voutilainen & Jääskeläinen, 2015). Στο τέλος του 

δεύτερου τρίμηνου, εμφανίζεται μία ακόμα ενδιάμεση λεπτή ζώνη, η μεταβατική, (transitional 

zona-TZ) στην οποία εκφράζεται το ένζυμο 3β-υδροξυστεροειδική αφυδρογονάση II (3β-HSD) 

και οδηγεί στη σύνθεση κορτιζόλης από την πρεγνενολόνη και την DHEA. Έως τότε οι μοναδικές 

ποσότητες κορτιζόλης προέρχονται από την DZ καθώς στην FZ δεν εκφράζεται το ένζυμο 

(Chamoux et al., 2005) (Voutilainen & Jääskeläinen, 2015). Κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης ο 

φλοιός αποτελείται από τις τρείς ζώνες οριστική, μεταβατική και εμβρυϊκή (Chamoux et al., 2005). 

Εξακολουθούν να παράγονται ανδρογόνα και κορτιζόλη ενώ όταν πλησιάζει η κύηση η οριστική 

ζώνη αρχίζει να εκφράζει τη συνθάση της αλδοστερόνης του κυτοχρώματος P450 (P450aldo) η 

οποία συνθέτει αλατοκορτικοειδή, κυρίως αλδοστερόνη. Όταν γεννηθεί πλέον το νεογνό, η 

εσωτερική ζώνη του επινεφριδιακού φλοιού και σε μικρότερο βαθμό οι άλλες δύο υποτροπιάζουν 

με αποτέλεσμα τους πρώτους μεταγεννητικούς μήνες το μέγεθος του αδένα να έχει μειωθεί έως 

και τέσσερις φορές (Chamoux et al., 2005). Ανδρογόνα αρχίζουν να εκκρίνονται ξανά σε μικρές 

ποσότητες μετά το τρίτο έτος ζωής όταν πλέον τα επινεφρίδια έχουν ωριμάσει και αποκτήσει τις 

τελικές 3 επινεφριδιακές ζώνες του φλοιού, οι οποίες διατηρούνται για όλη την υπόλοιπη ανήλικη 

Εικόνα 1.2: Ανδρογόνα: α. Δεϋδροεπιανδροστερόνη, β. Ανδροστενδιόνη, γ. Ανδροστενδιόλη, δ. 

Ανδροστερόνη, ε. Τεστοστερόνη, στ. Διϋδροεπιανδροστερόνη 
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και ενήλικη ζωή (Voutilainen & Jääskeläinen, 2015). Οι ζώνες αυτές είναι η εξωτερική 

σπειροειδής ζώνη (zona glomerulosa-ZG) και είναι υπεύθυνη για την παραγωγή των 

αλατοκορτικοειδών, η ενδιάμεση στηλιδωτή ζώνη (zona fasciculata-ZF) όπου συντίθενται τα 

γλυκοκορτικοειδή και τέλος η εσωτερική δικτυωτή ζώνη (zona reticularis-ZR) στην οποία  

 

 

οφείλεται η μετεμβρυϊκή παραγωγή ανδρογόνων (Εικόνα 1.3). Πιστεύεται πως οι τρείς αυτές 

ζώνες του φλοιού είναι εξέλιξη της οριστικής, μεταβατικής και εμβρυϊκής ζώνης αντίστοιχα λόγω 

των μορφολογικών χαρακτηριστικών και των στερεοειδικών τους δράσεων (Ishimoto & Jaffe, 

2011). Η φυσιολογική παραγωγή ανδρογόνων παρατηρείται στην ηλικία των 8 και 9 ετών για τα 

κορίτσια και τα αγόρια αντίστοιχα, η συγκέντρωσή τους μεγιστοποιείται στα 18-20 έτη ζωής ενώ 

μετά από αυτό το ηλικιακό όριο φθίνουν σταδιακά (Lourdes Ibáñez et al., 2000). 

Το έναυσμα για τη βιοσύνθεση και απελευθέρωση των ανδρογόνων δίνεται από τον 

υποθαλαμο-υποφυσιακό άξονα (Εικόνα 1.5). Η κορτικοεκλυτίνη (CRH) εκκρίνεται από τα 

υποθαλαμικά κύτταρα, μεταφέρεται στην αδενοϋπόφυση και δρα στα κορτικοτρόπα κύτταρα 

διεγείροντας την έκκριση της φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορμόνης (ACTH). Η ACTH ακολούθως 

ρυθμίζει το πρώτο στάδιο παραγωγής των επινεφριδιακών ανδρογόνων, αφού διεγείρει τη 

μεταφορά της χοληστερόλης στα μιτοχόνδρια και τη δράση της 20,22-δεσμολάσης η οποία 

καταλύει τη μετατροπή της χοληστερόλης σε πρεγνενολόνη (Costanzo, 2017). Η διαταραχή, και 

συγκεκριμένα η υπερέκκριση, των επιπέδων της CRH και κατ’ επέκταση της ACTH πριν από τον 

8ο-9ο χρόνο στα παιδιά έχει ως αποτέλεσμα την πρώιμη αδρεναρχή. Εκτός αυτού, μπορεί να 

Εικόνα 1.3: Ορμόνες της φλοιώδους και μυελώδους μοίρας των επινεφριδίων. 
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οφείλεται σε μεταβολές στην είσοδο της χοληστερόλης στα κύτταρα, μεταβολές στη δράση του 

CYP11A1 (20,22-δεσμολάση), στην αυξημένη φωσφορυλίωση του κυτοχρώματος P450 17A1 

(CYP17A1) που εμφανίζει δράση υδροξυλάσης (17α-υδροξυλάση) για τη μετατροπή της 

πρεγνενολόνης σε 17-ΟΗ-πρεγνενολόνη και δράση λυάσης (17,20-λυάση) για το σχηματισμό της 

DHEA, στην υπερέκφραση της DHEA σουλφοτρανσφεράσης (SULT2A1) και στην μειωμένη 

δράση της 3β-HSD, αφού ο φυσιολογικός της ρόλος είναι να ελαττώνει την DHEAS με τη 

μετατροπή της πρεγνενολόνης και του 17-OH παραγώγου της σε προγεστερόνη και 17-OH 

παράγωγο αντίστοιχα (Nakamura et al., 2009). Στην αιτιολογία σχετίζονται και τα ένζυμα τα οποία 

εμπλέκονται στην παραγωγή γλυκοκορτικοειδών (CYP21A2) καθώς ανεπάρκεια στη δράση τους 

οδηγεί σε ελαττωμένη σύνθεση κορτιζόλης από την προγεστερόνη και την 17-ΟΗ-προγεστερόνη 

και συνεπώς μεγαλύτερη σύνθεση των ανδρογόνων από τα προγεστoγόνα (Nakamura et al., 2009) 

(Εικόνα 1.4). Ακόμα, μελέτες έχουν δείξει ότι η πιθανότητα πρώιμης αδρεναρχής είναι υψηλότερη 

σε παιδιά με παχυσαρκία (Corvalan et al., 2013) (Diaz et al., 2008). Αξίζει να τονιστεί 

επιπροσθέτως πως η παραγωγή ανδρογόνων από τις γονάδες είναι ανεξάρτητη από αυτή των 

επινεφριδίων, τοποθετείται χρονικά μετά την αδρεναρχή και σηματοδοτεί την έναρξη της ήβης 

και την ανάπτυξη των πρωτογενών χαρακτηριστικών του 

φύλου, που περιλαμβάνουν τα φυλετικά αναπαραγωγικά όργανα. Η ήβη καθορίζεται από τον 

 

Εικόνα 1.4: Βιοσύνθεση ανδρογόνων, αλατοκορτικοειδών και γλυκοκορτικοειδών από τη χοληστερόλη. 

3β-HSD: 3β-υδροξυστεροειδική δεϋδρογονάση, 17β-HSD: 17β-υδροξυστεροειδική αφυδρογονάση, 11-

DOC: 11-δεοξυκορτικοστερόνη, A4: 4-ανδροστενδιόνη, CYP11A1: 20,22-δεσμολάση, CYP11B: 11β-
υδροξυλάση και συνθάση αλδοστερόνης, CYP17A1: 17α-υδροξυλάση/17,20-λυάση, CYP21A2: 21-

υδροξυλάση, DHEA: δεϋδροεπιανδροστερόνη, DHEAS: θειική δεϋδροεπιανδροστερόνη, SULT2A1: 

σουλφοτρανσφεράση 
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υποθαλαμο-υποφυσιακο-γοναδικό άξονα ο οποίος ενεργοποιείται σε ηλικία 9-12 ετών 

φυσιολογικά και συντονίζεται από την εκλυτική ορμόνη των γοναδοτροπινών (GnRH), την 

ωοθυλακιοτρόπο (FSH) και ωχρινοτρόπο ορμόνη (LH). Στα αγόρια η σημασία των 

επινεφριδιακών ανδρογόνων δεν είναι τόσο μεγάλη διότι η μεγαλύτερη ποσότητά τους παράγεται 

από τις γονάδες, σε αντίθεση με τα κορίτσια. 

 

1.3.1.2 Διάγνωση 

Η πρώιμη αδρεναρχή διαγιγνώσκεται ύστερα από παρατήρηση των δευτερογενών 

φυλετικών χαρακτηριστικών, ακτινογραφία οστικής ηλικίας για σύγκριση αυτής με τη 

χρονολογική ηλικία, καθώς και μετρήσεις των ανδρογόνων (Leung & Robson, 2008). Το 

ανδρογόνο που εξετάζεται είναι συνήθως η DHEAS του ορού λόγω του βραδύτερου 

μεταβολισμού της, ενώ τιμές συγκέντρωσης μεγαλύτερες από 40 μg/dL είναι ενδεικτικές πρόωρης 

ανδρογονικής έκκρισης (Corvalan et al., 2013). Αποκλείονται επίσης άλλες διαταραχές στις οποίες 

θα μπορούσε να οφείλεται η πρόωρη εφηβαρχή με παρατήρηση των κλινικών σημείων. 

Συγκεκριμένα, συστήνεται διαφοροδιάγνωση της ηβικής τριχοφυΐας που μπορεί να προκληθεί από 

νεοπλασματικούς όγκους, από πρόωρη ήβη (η τριχοφυΐα οφείλεται σε ανδρογόνα των γονάδων), 

από επίκτητη επινεφριδιακή υπερπλασία, από ιατρογενή αιτία και από την ηβική τριχοφυΐα της 

βρεφικής ηλικίας η οποία οφείλεται σε παροδική αύξηση των γοναδοτροπινών τους τρεις πρώτους 

μήνες της ζωής για μικρό χρονικό διάστημα (Leung & Robson, 2008). 

 

Εικόνα 1.5: Ο υποθαλαμο-υποφυσιακός άξονας μέσω της CRH και της ACTH ρυθμίζει την παραγωγή 

επινεφριδιακών ανδρογόνων. 
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1.3.1.3 Πρόδρομος ασθενειών 

Οι μελέτες που πραγματοποιούνται σχετικά με την πρόωρη έκκριση ανδρογόνων αναζητούν 

τις επιπτώσεις της διαταραχής στην εφηβική και τη μετέπειτα ενήλικη ζωή. Η έρευνα των Çelik 

et al. (Çelik et al., 2017) επικεντρώθηκε στη σύνδεση της πρώιμης αδρεναρχής και της 

πιθανότητας αλλαγών στην καρδιαγγειακή λειτουργία. Από τη μελέτη τους προέκυψαν 

υψηλότερες τιμές πάχους επικαρδιακού ιστού (Epicardial adipose tissue thickness-EAT) και 

πάχους του έσω-μέσου καρωτιδικού χιτώνα (carotid intima-media thicknesses-CIMT) στα παιδιά 

με πρόωρη ανδρογονική έκκριση συμπεραίνοντας αυξημένη πιθανότητα καρδιαγγειακής 

δυσλειτουργίας σε σχέση με τα φυσιολογικά. Οι Ibáñez et al. διεξήγαγαν έρευνα το 1997 σε 

κορίτσια με πρώιμη αδρεναρχη με στόχο την αξιολόγηση των γλυκαιμικών επιπέδων. Τα επίπεδα 

της γλυκόζης και η ανοχή στην ινσουλίνη σε κατάσταση νηστείας βρέθηκαν αυξημένα στα 

κορίτσια με πρόωρη αδρεναρχή. Παρατηρήθηκε επομένως υπερινσουλιναιμία από την 

προσπάθεια του οργανισμού να αντισταθμίσει τη μη απορρόφηση της γλυκόζης από τα ανθεκτικά 

στην ινσουλίνη κύτταρα, παράγοντας μεγαλύτερες ποσότητες της τελευταίας. Αυξημένα ήταν 

επίσης τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων (TG), καθώς και της πολύ χαμηλής πυκνότητας 

λιποπρωτεΐνης (VLDL) και της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL) σε σχέση με την 

«καλή» υψηλής πυκνότητας HDL (Lourdes Ibáñez et al., 1997). Τέλος, η ερευνητική ομάδα των 

Ibáñez, Potau, & Carrascosa (Lourdes Ibáñez et al., 1998) εστίασε στις επιπτώσεις της πρώιμης 

αδρεναρχής διερευνώντας αυτή τη φορά τον κίνδυνο για ανάπτυξη συνδρόμου πολυκυστικών 

ωοθηκών (Polycystic Ovary Syndrome-PCOS). Οι μελέτες που πραγματοποίησαν για την 

ωοθηκική έκκριση ανδρογόνων έδειξαν πως είναι υψηλότερη στα κορίτσια που είχαν διαγνωσθεί 

με πρώιμη αδρεναρχή συγκριτικά με τα κορίτσια τα οποία παρουσίαζαν φυσιολογική ανδρογονική 

έκκριση για την ηλικία τους (L Ibáñez et al., 1997). 
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1.4 Μεταβολομική ανάλυση 

Η Μεταβολομική (Metabolomics) είναι η νεότερη και συνεχώς αναδυόμενη από τις τέσσερις 

βασικές omics επιστήμες η οποία εστιάζει στην ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των 

μεταβολιτών. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται επιπλέον η Γενομική (Genomics), η Μεταγραφομική 

(Transcriptomics) και η Πρωτεομική (Proteomics) οι οποίες μελετούν τον οργανισμό σε επίπεδο 

γονιδίων, mRNA και πρωτεϊνών αντίστοιχα (Εικόνα 1.6). Ο όρος μεταβόλωμα εισήχθη το 1998 

για να περιγράψει το σύνολο των μεταβολιτών, δηλαδή των μικρών χημικών μορίων του 

οργανισμού με μοριακό βάρος <1500Da, που αποτελούν το δακτυλικό αποτύπωμα ενός 

βιολογικού συστήματος όπως κυττάρου, ιστού, οργάνου 

ή ολόκληρου του οργανισμού (Tweeddale et al., 1998) 

(Oliver et al., 1998) (Wishart, 2007). Τα χημικά αυτά 

μόρια ανήκουν κυρίως στην τάξη των αμινοξέων, 

λιπιδίων, βιταμινών, υδατανθράκων, αλκοολών, 

οργανικών οξέων (Vignoli et al., 2019). Η πρώτη 

καταγεγραμμένη ανάλυση μεταβολομικής, πριν ακόμα 

αρχίσει να χρησιμοποιείται ο όρος, ήταν το 1971 από τον 

Linus Pauling ο οποίος πραγματοποίησε ποσοτική 

ανάλυση μεταβολιτών μέσω αέριας χρωματογραφίας σε 

ατμούς ούρων και αναπνοής. Πρότεινε μάλιστα την 

αξιοποίηση της τεχνικής στα πλαίσια της ορθομοριακής 

ιατρικής, δηλαδή της επίδρασης των μικρομοριακών 

ουσιών που προσλαμβάνονται από την τροφή στην 

ανθρώπινη υγεία (Pauling et al., 1971). Οι omic 

επιστήμες γεννήθηκαν από την ανάγκη μιας ολιστικής προσέγγισης για την κατανόηση της 

φυσιολογίας του οργανισμού, των λειτουργιών του και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με 

τις επιδράσεις διαφόρων παραγόντων σε αυτόν. Τον αντίκτυπο αυτών των παραγόντων στο 

φαινότυπο προσπαθεί να εξηγήσει η μεταβολομική. Το γονιδίωμα, η ηλικία, ο τρόπος ζωής, οι 

διατροφικές συνήθειες, το περιβάλλον, ασθένειες και φαρμακευτικές αγωγές διαταράσσουν την 

ομοιόσταση και επηρεάζουν τα μεταβολικά μονοπάτια με αποτέλεσμα η μελέτη των μεταβολιτών, 

ενδιάμεσων και τελικών, να επιτρέπει την άμεση συσχέτισή τους με τη φαινοτυπική εικόνα 

(Εικόνα 1.7). Εν αντιθέσει με τους δομικούς λίθους που μελετούν οι άλλες ομικές επιστήμες, οι 

Εικόνα 1.6: Οι κύριες "omics" 

επιστήμες: Genomics (Γενομική), 

Transcriptomics (Μεταγραφομική), 
Proteomics (Πρωτεομική) και 

Metabolomics (Μεταβολομική). 
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μεταβολίτες παρουσιάζουν μεγάλη χημική ποικιλομορφία και απαντώνται οι ίδιοι ακόμα και σε 

διαφορετικά είδη, καθιστώντας τη μεταβολομική χρήσιμο εργαλείο για σύγκριση του 

μεταβολώματος ανάμεσα σε ίδιους και διαφορετικούς οργανισμούς (Peng et al., 2015). Η 

κυριότερη εφαρμογή της μεταβολομικής είναι η καταγραφή του μεταβολικού προφίλ ανθρώπων 

με συγκεκριμένο φαινοτυπικό χαρακτηριστικό, ασθένεια ή παθολογική κατάσταση και η 

διερεύνηση των μεταβολικών μονοπατιών τα οποία επηρεάζονται. Αποβλέπει στην αναζήτηση 

στατιστικά σημαντικών μεταβολιτών, όπως προκύπτουν από τις συγκρίσεις του μεταβολώματος 

διαφορετικών ομάδων ατόμων, και την ανάδειξή τους σε προγνωστικούς και διαγνωστικούς 

βιοδείκτες. Μεταβολομική ανάλυση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί σε δείγματα βιολογικών 

 

υγρών, κυτταρικών εκχυλισμάτων (ενδοκυτταρικών και εξωκυτταρικών), εκχυλισμάτων 

κοπράνων, ιστών ακόμα, σε τμήμα ιστού και συμπυκνωμένο εκπνεόμενο αέρα. Στα βιολογικά 

υγρά συμπεριλαμβάνονται το πλάσμα, ο ορός, τα ούρα, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ), το 

σπέρμα, το αμνιακό υγρό, το μητρικό γάλα, το σάλιο, το παγκρεατικό υγρό, το αρθρικό υγρό και 

μερικά ακόμα (Lindon et al., 2000). Η ανακάλυψη φυσικών προϊόντων, η επίδραση της διατροφής 

στην υγεία (Foodomics), οι έλεγχοι τοξικότητας, η ανακάλυψη νέων στόχων στα πλαίσια της 

ανάπτυξης φαρμάκων καθώς και η αποτίμηση μιας φαρμακευτικής αγωγής μέσω σύγκρισης του 

Εικόνα 1.7: Οι παράγοντες που επιδρούν στον μεταβολισμό και κατ’ επέκταση τον ανθρώπινο φαινότυπο. 
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μεταβολικού προφίλ πριν και μετά την έναρξή της (Pharmacometabolomics) είναι μερικά ακόμα 

πεδία στα οποία η μεταβολομική αξιοποιείται όλο και περισσότερο (Vignoli et al., 2019). 

 

1.4.1 Προσεγγίσεις μεταβολομικής ανάλυσης και χρησιμοποιούμενες αναλυτικές τεχνικές 

Πριν την πραγματοποίηση μιας μεταβολομικής μελέτης επιλέγεται μία από τις δύο δυνατές 

προσεγγίσεις, η στοχευμένη ή η μη-στοχευμένη, για την πραγματοποίηση των πειραμάτων 

(Roberts et al., 2012). Η μη στοχευμένη (untargeted) προσέγγιση αποσκοπεί στην ανεύρεση, 

ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων άγνωστων μεταβολιτών σε ένα 

πολύπλοκο δείγμα, καθώς και στη συγκριτική μελέτη αυτών εντός του εξεταζόμενου δείγματος 

και μεταξύ διαφορετικών. Αντίθετα, η στοχευμένη (targeted) προσέγγιση προϋποθέτει την ύπαρξη 

μιας αρχικής υπόθεσης. Eξετάζονται μόνο συγκεκριμένοι, γνωστής δομής, μεταβολίτες οι οποίοι 

πιστεύεται ότι παρουσιάζουν βιολογικό ενδιαφέρον ως προς τη συνεισφορά τους στην 

κατηγοριοποίηση δύο ή περισσότερων ομάδων (π.χ. ασθενείς-υγιείς) και τη συσχέτιση των 

αντίστοιχων μονοπατιών με το φαινότυπο (Bingol, 2018). 

Για τις μελέτες μεταβολομικής αξιοποιείται κυρίως η Φασματομετρία Μάζας (MS) και η 

Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR). Οι δύο αυτές αναλυτικές τεχνικές 

χρησιμοποιούνται ευρέως και έχουν η καθεμία τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, 

γεγονός που τις καθιστά συμπληρωματικές τεχνικές για τη μεταβολομική ανάλυση πολύπλοκων 

δειγμάτων (Chasapi et al., 2019). 

Η Φασματομετρία Μάζας είναι η αναλυτική τεχνική η οποία μετρά το λόγο μάζα προς 

φορτίο (m/z) των ιόντων του δείγματος και καταγράφεται φάσμα της σχετικής έντασης του 

ρεύματος ιόντων ως προς το λόγο μάζα προς φορτίο. Είναι δυνατή η ταυτοποίηση και 

ποσοτικοποίηση του υπό ανάλυση δείγματος, αλλά για το διαχωρισμό των συστατικών του το 

φασματόμετρο μάζας πρέπει να είναι συνδεδεμένο είτε με στήλη υγρής χρωματογραφίας (LC-

MS) είτε αέριας χρωματογραφίας (GC-MS). Άλλες διατάξεις που χρησιμοποιούνται είναι η 

υψηλής πίεσης υγρή χρωματογραφία και η τριχοειδής ηλεκτροφόρηση συνδυασμένες με 

φασματομετρία μάζας (UPLC-MS και CE-MS). Εξαιτίας αυτών, η MS είναι καταστρεπτική σε 

αντίθεση με τη φασματοσκοπία NMR στην οποία το δείγμα μπορεί να αξιοποιηθεί για 

περισσότερα του ενός πειράματα (A.-H. M. Emwas, 2015). Σημαντική είναι επίσης η διαφορά στο 
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χρόνο προετοιμασίας του δείγματος αφού για να πραγματοποιηθεί πείραμα μέσω MS πρέπει να 

γίνει επιλογή κατάλληλης στήλης, μεθόδου ιονισμού και εάν πρόκειται για GC-MS το δείγμα 

πρέπει να γίνει πτητικό και σταθερό με παραγώγιση (A.-H. M. Emwas, 2015). Επιπροσθέτως, η 

LC-MS σε αντιδιαστολή με τη GC-MS καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προς ανάλυση δειγμάτων ακόμα 

και αν είναι θερμοευαίσθητα και μη πτητικά. Η φασματομετρία μάζας είναι αφενός πιο ευαίσθητη 

τεχνική καθώς το όριο ανίχνευσης φθάνει το επίπεδο των nanomolar και αφετέρου περισσότεροι 

μεταβολίτες μπορούν να ανιχνευθούν, με συνδυασμό ωστόσο διαφορετικών χρωματογραφικών 

τεχνικών για διαφορετικές ομάδες μεταβολιτών (A.-H. M. Emwas, 2015). Όσον αφορά 

συγκεκριμένα στην CE-MS, αξιοποιείται για την ταυτοποίηση πολικών μεταβολιτών σε δείγματα 

βιολογικών υγρών (Ramautar et al., 2009). Μέσω φασματοσκοπίας NMR πραγματοποιούνται 

αναλύσεις υψηλής ευαισθησίας και επαναληψιμότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανιχνεύεται 

πληθώρα μεταβολιτών με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στο δείγμα και ήδη από το πρώτο 

πείραμα πρωτονίου (1D 1H-NMR experiment) είναι δυνατή η ταυτοποίηση του μεγαλύτερου 

μέρους των μεταβολιτών (A.-H. M. Emwas, 2015). Η φασματοσκοπία NMR δίνει ακόμα τη 

δυνατότητα ανάλυσης δειγμάτων στερεής κατάστασης και βρίσκει εφαρμογή σε μεταβολομικές 

αναλύσεις ιστών (high-resolution magic angle spinning NMR-HRMAS NMR) (Emwas, 2015).  

Άλλες αναλυτικές τεχνικές, λιγότερο χρησιμοποιούμενες, είναι η Δονητική Φασματοσκοπία 

Yπερύθρου μετά από μετασχηματισμό Fourier (FT-IR), η Δονητική Φασματοσκοπία Σκεδάσεως 

Raman (Ren et al., 2015) και απεικονιστικές μέθοδοι.  

 

1.4.2 Η Μεταβολομική στην Παιδοενδοκρινολογία 

Η Μεταβολομική βάσει της εφαρμογής της στην καταγραφή του μεταβολικού προφίλ 

ανθρώπων με συγκεκριμένη ασθένεια, η οποία αναφέρθηκε παραπάνω (1.4 Μεταβολομική 

ανάλυση), μπορεί να αναδειχθεί σε χρήσιμο εργαλείο και στην Παιδοενδοκρινολογία. Το 

ενδοκρινικό σύστημα είναι ίσως το πολυπλοκότερο από τα 12 συστήματα του ανθρώπινου 

οργανισμού ιδιαίτερα εξαιτίας των τόσων αδένων και ορμονών που το απαρτίζουν, αλλά και λόγω 

της σύνδεσής του με το νευρικό σύστημα και τη μετάδοση ερεθισμάτων και αποκρίσεων από το 

ένα σύστημα στο άλλο. Αρκετές ενδοκρινολογικές διαταραχές ακόμα και σήμερα δεν έχουν 

πλήρως χαρακτηριστεί ως προς τους παράγοντες και τους μηχανισμούς που τις προκαλούν, τις 

επάγουν ή τις αναστέλλουν, καθιστώντας επομένως δυσχερή την πρόγνωση, τη διάγνωση αλλά 
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και τη θεραπεία τους. Το ενδιαφέρον κεντρίζουν οι χαρακτηριστικές της παιδικής και εφηβικής 

ηλικίας διαταραχές εφόσον επιδρούν όχι μόνο στην ανάπτυξη, αναπαραγωγή και τη μετέπειτα 

εμφάνιση ασθενειών, αλλά και στην ευαίσθητη παιδική ψυχολογία εξαιτίας των φαινοτυπικών 

αλλαγών με τις οποίες συνδέονται. 

Λόγω του ότι οι ενδοκρινείς αδένες και οι ορμόνες είναι μέρος των μεταβολικών 

αντιδράσεων, οι αναλύσεις των μεταβολιτών θα μπορούσαν να διαφωτίσουν το μηχανισμό 

επίσπευσης της επινεφριδιακής έκκρισης ανδρογόνων. Το ενδιαφέρον μέχρι στιγμής έχει εστιάσει 

στο επίπεδο των στεροειδών ορμονών. Μένει επομένως να πραγματοποιηθούν εκτενέστερες 

μελέτες μεταβολομικής σχετικά με την πρώιμη αδρεναρχή ώστε να καταστεί σε βάθος χρόνου 

εύκολη η πρόγνωση, να είναι κατάλληλη η προετοιμασία των παιδιών για τις πρόωρες αλλαγές 

που θα εμφανίσουν και να διαγιγνώσκονται έγκαιρα πιθανά συνοδά νοσήματα. 

 

1.5 Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (Nuclear Magnetic Resonance) 

Η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (Nuclear Magnetic Resonance-

NMR) είναι μία από τις ευρέως χρησιμοποιούμενες αναλυτικές μεθόδους καθώς παρέχει 

ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες ακόμα και για πολύπλοκα δείγματα. Η ελάχιστη 

προεπεξεργασία των δειγμάτων, με την προσθήκη ρυθμιστικού διαλύματος και δευτεριωμένου 

νερού (D2O), καθώς και ο μη καταστρεπτικός χαρακτήρας της φασματοσκοπίας NMR, καθιστά 

τη μέθοδο πολύτιμο εργαλείο ανάλυσης σε ποικίλους τομείς της βιολογίας, χημείας και ιατρικής. 

Η πρόβλεψη δευτεροταγούς και τριτοταγούς δομής πρωτεϊνών, η μελέτη των συνθηκών 

αναδίπλωσής τους, της δυναμικής τους και της αλληλεπίδρασής τους με ενδογενή μόρια ή 

φαρμακευτικές ουσίες, στα πλαίσια της ανάπτυξης φαρμάκων, είναι οι κύριες εφαρμογές της ενώ 

σημαντική είναι η συνεισφορά της στη συνθετική χημεία αφού αποτελεί ένα γρήγορο τρόπο 

επιβεβαίωσης της δομής των συντιθέμενων οργανικών μορίων. Ως αναλυτικό όργανο αξιοποιείται 

για τον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών και για την καταγραφή του 

μεταβολικού προφίλ σε δείγματα βιολογικών υγρών, εκχυλίσματα ιστών και εκχυλίσματα 

φυτών/καρπών. Ακόμα, η Μαγνητική Τομογραφία ή Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού 

(Magnetic Resonance Imaging-MRI), γνωστή ακτινολογική απεικονιστική μέθοδος για το 

εσωτερικό του οργανισμού, είναι βασισμένη στο φαινόμενο του πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού. 



32 

 

1.5.1 Βασικές αρχές 

Ο πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός είναι φαινόμενο αλληλεπίδρασης της ύλης με 

εφαρμοζόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία το οποίο βασίζεται στις μαγνητικές ιδιότητες των 

πυρήνων του δείγματος. Εκτός από τη στροφορμή (spin, 𝐼 ) των ηλεκτρονίων σε ένα άτομο 

παρατηρείται και στροφορμή των πυρήνων η οποία είναι συνισταμένη της στροφορμής των 

νετρονίων και των πρωτονίων. Συγκεκριμένα, όταν τοποθετούνται πυρήνες με περιττό ατομικό 

αριθμό μέσα σε ισχυρό στατικό μαγνητικό πεδίο και διεγείρονται από ένα ταλαντευόμενο 

μαγνητικό πεδίο που είναι κάθετο στη διεύθυνση του αρχικού, τότε οι πυρήνες συμπεριφέρονται 

ως δίπολα χαρακτηριζόμενα από μαγνητική ροπή, ιδιοπεριστροφή και μπορούν να αλληλεπιδρούν 

τόσο με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο όσο και με γειτονικούς πυρήνες. Η μαγνητική ροπή 𝜇 

ορίζεται ως το γινόμενο του γυρομαγνητικού λόγου 𝛾  επί τη στροφορμή του πυρήνα, δηλαδή 

𝜇 = 𝛾 ∗ 𝐼. Εφόσον στροφορμή εμφανίζουν μόνο οι πυρήνες με περιττό μαζικό αριθμό (περιττό 

αριθμό πρωτονίων ή νετρονίων), αυτοί και μόνο αποκτούν μαγνητικές ιδιότητες υπό την 

εφαρμογή Βο και μελετώνται μέσω NMR. Τέτοιοι πυρήνες είναι 1H, 13C, 15N, 17O, 31P με 𝐼 = ±
1

2
, 

ενώ 12C, 16O έχουν μηδενική 𝐼  κι έτσι, λόγω απουσίας μαγνητικών ιδιοτήτων, δε μπορούν να 

μελετηθούν μέσω NMR. Για την απεικόνιση της συνισταμένης μαγνήτισης των πυρήνων 

συνηθίζεται να χρησιμοποιείται καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων τριών διαστάσεων (x, y, z) 

όπου η κατεύθυνση z είναι κάθετη στο επίπεδο που ορίζουν οι συντεταγμένες χ και y και 

παράλληλη στην κατεύθυνση της έντασης του εφαρμοζόμενου πεδίου Bo (Εικόνα 1.8). Το 

Εικόνα 1.8: Απεικόνιση της συνισταμένης μαγνήτισης σε σχέση με την κατεύθυνση του εφαρμοζόμενου 

μαγνητικού πεδίου Bo σε τριδιάστατο σύστημα συντεταγμένων (x, y, z). 
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αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης πυρήνα, με 𝐼 ≠ 0, και πεδίου είναι η διέγερση του πρώτου 

(κατάσταση υψηλής ενέργειας), ο οποίος σε αυξανόμενη ένταση μαγνητικού πεδίου 

αποδιεγείρεται επιστρέφοντας σε κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας. Ουσιαστικά, όταν η 

μαγνητική ροπή είναι αντιπαράλληλη της έντασης του πεδίου (κβαντικός αριθμός του spin: ms = 

-1/2) το σωματίδιο είναι σε υψηλή ενεργειακή κατάσταση (β κατάσταση), ενώ μετά την 

αποδιέγερσή του η ενέργεια είναι πιο χαμηλή και η μαγνητική ροπή είναι παράλληλη με την 

ένταση Βο του πεδίου (ms = +1/2 - α κατάσταση) (Εικόνα 1.9). Η μαγνητική ροπή των πυρήνων 

πριν την απορρόφηση δεν είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη, παράλληλα ή αντιπαράλληλα, με την 

ένταση Βο του μαγνητικού πεδίου αλλά σχηματίζει μια γωνία με αυτό. Οι πυρήνες εκτελούν 

περιοδική κίνηση που οφείλεται αφενός στην ιδιοπεριστροφή τους και αφετέρου στην περιστροφή 

τους γύρω από το Βο για να ευθυγραμμιστούν σταδιακά με αυτό. Η πυρηνική αυτή τάση 

ονομάζεται μετάπτωση και η συχνότητα που χαρακτηρίζει την περιστροφική κίνηση είναι 

μοναδική για κάθε πυρήνα και ονομάζεται συχνότητα Larmor (Keeler, 2011). 

Προϋπόθεση για να συμβεί συντονισμός είναι η απορρόφηση ενέργειας από πηγή 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας συχνότητας ίση με τη αυτή της ιδιοπεριστροφής του πυρήνα, 

γι’ αυτό και εφαρμόζεται δεύτερο μαγνητικό πεδίο B1, κάθετο στο Βο που να μπορεί να 

απομακρύνει τη μαγνήτιση από το z άξονα ανεξάρτητα από την ισχύ του Βο. Οι πυρήνες όταν 

απορροφήσουν την ενέργεια αλλάζουν την κατάσταση περιστροφή τους, διεγείρονται και 

φθάνουν στη β κατάσταση, όπου η συνισταμένη μαγνητική ροπή τους είναι αντιπαράλληλη ως 

προς τη Βο και κάθετη στη B1. Ο μέσος χρόνος παραμονής σε αυτή την κατάσταση εκφράζεται 

από τον χρόνο αποδιέγερσης spin-πλέγματος T1 και είναι ουσιαστικά το χρονικό διάστημα που 

απαιτείται για να μεταφερθεί η συνισταμένη μαγνητική ροπή από το επίπεδο xy στην κατεύθυνση 

z. Ο όρος πλέγμα αναφέρεται στο σύνολο των πυρήνων ενός δείγματος ανεξάρτητα από τη φύση 

του, το οποίο εντός πεδίου βρίσκεται σε ισχυρή δονητική κατάσταση. Κάποιοι από τους πυρήνες 

αυτούς αλληλεπιδρούν με το διεγερμένο πυρήνα, αυτός χάνει ενέργεια και αναγκάζεται να 

μεταπέσει στην α κατάσταση. Δεύτερη διεργασία μετάπτωσης είναι η spin-spin αποδιέγερση και 

μετράται από το χρόνο T2. Σε αυτήν, τα πυρηνικά spin με ίδια συχνότητα Larmor αλλά 

διαφορετικές κβαντικές καταστάσεις, ανταλλάσσουν ενέργεια μεταξύ τους ενώ βρίσκονται στο 

επίπεδο xy και υπόκεινται σε μετάπτωση. Αποτέλεσμα είναι να χάνεται η συνοχή φάσης των 

πυρηνικών spin στη διεγερμένη κατάσταση και να παρατηρείται ανακατανομή ενέργειας. Αυτού 

του είδους η μετάπτωση, που προκαλείται πριν τη μετάπτωση των πυρήνων στην κατάσταση 
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χαμηλής ενέργειας α, περιγράφεται από τον εγκάρσιο χρόνο ή χρόνο αποδιέγερσης T2 και είναι 

εμφανής στο λαμβανόμενο φάσμα από το πλάτος (σε ppm) των κορυφών (σχέση αντιστρόφως 

ανάλογη). Καθώς φθίνει το διάνυσμα της εγκάρσιας μαγνήτισης και οι πυρήνες αρχίζουν να 

μεταπίπτουν στην αρχική τους κατάσταση δημιουργείται ένα ασθενές κύμα ραδιοσυχνότητας το 

οποίο μειώνεται με το χρόνο ενόσω εξασθενεί η περιστροφή των πυρήνων. Το σήμα αυτό καλείται 

ελεύθερη επαγωγική απόσβεση (FID-Free Induction Decay) και ως συνάρτηση με το χρόνο 

 

παίρνει τη μορφή φθίνοντος ημιτονοειδούς κύματος. Επαναλαμβανόμενοι παλμοί 

ραδιοσυχνότητας (RF) λαμβάνουν χώρα αποσκοπώντας στη βελτίωση του λόγου σήματος προς 

θόρυβο. Στο λαμβανόμενο φάσμα NMR το σήμα μετατρέπεται από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο 

των συχνοτήτων μέσω του μετασχηματισμούς Fourier, οπότε η συχνότητα μιας ταλάντωσης στο 

διάγραμμα FID-χρόνου αντιστοιχεί σε συχνότητα συντονισμού στο φάσμα του NMR. 

Πέρα από το αρχικό μαγνητικό πεδίο με ένταση Βο οι πυρήνες χαρακτηρίζονται και από 

δευτερεύοντα μαγνητικά πεδία. Οφείλονται στην κίνηση των ηλεκτρονίων σθένους και ανάλογα 

με το χημικό περιβάλλον μπορούν να τροποποιήσουν τη συχνότητα Larmor των πυρήνων και 

αντίστοιχα τη συχνότητα συντονισμού και την απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξη αυτού. Όσο 

περισσότερα ηλεκτρόνια περιβάλλουν τον πυρήνα, τόσο πιο θωρακισμένος είναι από την 

επίδραση του Bο και έτσι λιγότερη ενέργεια απαιτείται για την επίτευξη συντονισμού. Το 

Εικόνα 1.9: Καταστάσεις πυρηνικών spin σε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο Bο. 
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φαινόμενο ονομάζεται χημική μετατόπιση (δ), είναι αριθμός ανεξάρτητος από το μαγνητικό πεδίο 

Βο, εκφράζεται σε ppm (parts per million, μέρη ανά εκατομμύριο) και ορίζεται: 

δ = 
𝑣𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙−𝑣𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

𝑣𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
∗ 106 ppm. Το 𝑣𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 είναι η συχνότητα συντονισμού του εξεταζόμενου 

πυρήνα και 𝑣𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 η συχνότητα συντονισμού μιας ουσίας αναφοράς. Τα πρότυπα αναφοράς 

τα οποία χρησιμοποιούνται για τον ορισμό είναι ουσίες με σταθερή χημική μετατόπιση 

ανεξάρτητη από τις επικρατούσες συνθήκες. Το TMS (τετραμεθυλσιλάνιο) είναι ένα από αυτά και 

τα πρωτόνιά του χαρακτηρίζονται από υψηλή θωράκιση από τα ηλεκτρόνια σθένους και έτσι 

συντονίζονται σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο (μικρή χημική μετατόπιση). Για υδατικά διαλύματα 

προτιμώνται άλλα πρότυπα αναφοράς, όπως το DSS (4,4-διµεθυλο-4-σιλοπεντάνιο-1-σουλφονικό 

οξύ) διότι το TMS είναι δυσδιάλυτο στο νερό. Το TSP (τριμεθυλσιλυλοπεντάνιο) χρησιμοποιείται 

επίσης, αλλά είναι πιο ευαίσθητο στις μεταβολές του pH (Wishart et al., 1995) (Beckonert et al., 

2007). 

Όσον αφορά τις πληροφορίες που λαμβάνονται από ένα φάσμα NMR, η έντασης της 

κορυφής είναι ανάλογη του αριθμού των πυρήνων στους οποίους οφείλεται το σήμα, το εύρος της 

σχετίζεται με τη χημική ανταλλαγή και είναι αντιστρόφως ανάλογο με το χρόνο αποδιέγερσης T2, 

η χημική μετατόπιση αντικατοπτρίζει θωρακισμένο ή μη πυρήνα και η πολλαπλότητα των 

κορυφών δηλώνει αλληλεπίδραση γειτονικών πυρηνικών spin (ομοιοπολικοί δεσμοί). Η σταθερά 

spin-spin σύζευξης J (J-coupling) είναι χαρακτηριστική αυτής της σχάσης, μετρά τη διαφορά στη 

συχνότητα (Hz) της κάθε μιας κορυφής της πολλαπλής που προέκυψε από τη σχάση, με τη διπλανή 

της και δίνει πληροφορίες για το χημικό περιβάλλον του υπό εξέταση πυρήνα. 

 

1.5.2 Μεταβολομική και NMR πειράματα 

Η φασματοσκοπία NMR έχει αναδειχθεί χρήσιμη αναλυτική τεχνική για τις μελέτες 

μεταβολομικής χάρη στη μη καταστρεπτική φύση της και το μικρό χρόνο προετοιμασίας των 

δειγμάτων. Eπιτρέπει την καταγραφή φασμάτων αρκετών δειγμάτων σε σύντομο χρονικό 

διάστημα με τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν για άλλα πειράματα (Chasapi et al., 2019). 

Όπως και σε κάθε NMR πείραμα, έτσι και για τα δείγματα μεταβολομικής ανάλυσης 

απαιτείται προσθήκη, εκτός του προτύπου αναφοράς (1.5.1 Βασικές αρχές) και δευτεριωμένου 

νερού D2O. Παρότι το πεδίο του υπεραγώγιμου μαγνήτη ενός NMR φασματογράφου 
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χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, μετά από ώρες έχει την τάση να γίνεται ασταθές με αποτέλεσμα 

να μειώνεται η συχνότητα συντονισμού και ο λόγος σήμα-προς-θόρυβο. Η πτώση αυτή του πεδίου 

εκτιμάται με την παρακολούθηση της συχνότητας συντονισμού του δευτερίου στο διαλύτη (lock 

channel). Το σήμα του καταγράφεται μέσω ενός δευτερεύοντος φασματογράφου εντός του κυρίως 

οργάνου ο οποίος ανιχνεύει το 2H και ενεργοποιείται ένα σύστημα επαναφοράς για να επανέλθει 

το πεδίο στην αρχική του ένταση (feedback system). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διατηρείται η 

ομοιογένεια του μαγνητικού πεδίου και η υψηλή ανάλυση (υψηλός λόγος σήματος-προς-θόρυβο) 

καταγραφής των φασμάτων κατά την πραγματοποίηση των NMR πειραμάτων. 

Τα φάσματα NMR διακρίνονται σε μιας διάστασης (1D) και περισσοτέρων διαστάσεων (2D, 

3D, 4D, 5D). Τα διδιάστατα φάσματα είναι είτε ομοπυρηνικά, είτε ετεροπυρηνικά σύμφωνα με 

τους πυρήνες που αλληλεπιδρούν, όμοιοι ή διαφορετικοί αντίστοιχα. Η πλέον χρησιμοποιούμενη 

παλμική ακολουθία, από τις ερευνητικές ομάδες που πραγματοποιούν μεταβολομικές αναλύσεις, 

είναι η noesy-presat ή 1D 1H-NOESY (Nuclear Overhauser Enhancement Spectroscopy). Η 

καταστολή του σήματος συντονισμού των πρωτονίων του υδατικού διαλύτη η οποία 

επιτυγχάνεται, εξασφαλίζει την καταγραφή φασμάτων υψηλής ανάλυσης και τα σήματα των 

μικρών μορίων και μακρομορίων, κατά περίπτωση, είναι πιο ευδιάκριτα (Mckay, 2011). Τα 1D-

1H-NOESY φάσματα δίνουν γρήγορα μια ικανοποιητική εικόνα του μεταβολικού αποτυπώματος 

του υπό μελέτη δείγματος. Ωστόσο δεν είναι πάντα αρκετή η συγκεκριμένη ακολουθία και η 

επιλογή της κατάλληλης εξαρτάται από το βιολογικό υγρό που έχει επιλεχθεί ως αντικείμενο 

μελέτης. Συγκεκριμένα, τα δείγματα πλάσματος και ορού, εν αντιθέσει με τα δείγματα 

φυσιολογικών ούρων, έχουν υψηλό ποσοστό πρωτεϊνών, πεπτιδίων, λιπαρών οξέων και 

λιποπρωτεϊνών, κάτι που δυσχεραίνει την ταυτοποίηση των μικρών μορίων. Σε αυτή την 

περίπτωση πραγματοποιείται ένα ακόμα μονοδιάστατο πείραμα με την εφαρμογή της Carr–

Purcell–Meiboom–Gill παλμικής ακολουθίας ή CPMG. Το 1D 1H-CPMG πείραμα δίνει τη 

δυνατότητα καταστολής των ευρειών κορυφών που οφείλονται σε μακρομόρια, με επεξεργασία 

του T2 χρόνου αποδιέγερσης, επιτρέπει την ανάδειξη των σημάτων συντονισμού των μεταβολιτών 

μικρού μοριακού βάρους και διευκολύνει την ταυτοποίησή τους (Εικόνα 1.10) (Chasapi et 

al.,2019). Λόγω της πολυπλοκότητας των δειγμάτων και του μεγάλου αριθμού μεταβολιτών που 

περιέχουν, πολλά σήματα συντονισμού αλληλοεπικαλύπτονται οδηγώντας σε αμφίβολη 

αντιστοίχιση σημάτων-μεταβολιτών. Η δυσκολία αυτή αντιμετωπίζεται σημαντικά από τα 

διδιάστατα ομοπυρηνικά και ετεροπυρηνικά πειράματα, όπως είναι τα J-res (J-resolved 
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spectroscopy), COSY (Correlation Spectroscopy), TOCSY (Total Correlation Spectroscopy) τα 

οποία δίνουν επιπλέον πληροφορίες για τη σύζευξη spin-spin των αλληλεπικαλυπτόμενων 

κορυφών και τις συσχετίσεις μεταξύ των σημάτων. Η μεταβολομική αξιοποιεί ως επί το πλείστον 

το ομοπυρηνικό J-resοlved, ή 1Η-1Η 2D J-res, πείραμα το οποίο διαχωρίζει σε δύο διαστάσεις την 

πληροφορία για τη χημική μετατόπιση (F2 άξονας) και τη σταθερά σύζευξης (J-coupling) ίδιων 

πυρήνων (F1 άξονας). To J-res φάσμα συνδυαστικά με τα μονοδιάστατα φάσματα πρωτονίου 1H  

συμβάλει στην αναγνώριση των μεταβολιτών αφού οι J συνδέσεις, σε αντιδιαστολή με τη χημική 

μετατόπιση, δεν είναι ευαίσθητες σε φυσιολογικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία και το pH 

(Ludwig & Viant, 2010). 

 

1.5.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των σταδίων ενός NMR πειράματος μεταβολομικής 

Η μεταβολομική ανάλυση μέσω φασματοσκοπίας NMR είναι μία διαδικασία έξι κύριων 

σταδίων. Πρωτίστως απαιτείται η συλλογή των δειγμάτων τα οποία πρόκειται να αναλυθούν και 

στη συνέχεια μικρή προετοιμασία ώστε να είναι κατάλληλα για πειράματα πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού. Το φιλτράρισμα, η φυγοκέντρηση και η ρύθμιση του pH με κατάλληλο ρυθμιστικό 

Εικόνα 1.10: Υπέρθεση φασμάτων 1D 1H-NOESY (μπλε) και 1D 1H-CPMG (κόκκινο) δείγματος 

πλάσματος. 
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διάλυμα, η προσθήκη D2O και εσωτερικού προτύπου, σε αναλογίες οι οποίες ορίζονται στο 

εκάστοτε αξιοποιούμενο πρωτόκολλο και σύμφωνα με τη φύση του δείγματος και τις ανάγκες της 

ανάλυσης, είναι οι διαδικασίες που αποτελούν τη σύντομη προετοιμασία του δείγματος. Σε 

επόμενο βήμα πραγματοποιούνται τα επιθυμητά πειράματα σε φασματογράφο NMR. Τα 

προκύπτοντα φάσματα προεπεξεργάζονται ώστε να μετατραπούν σε μορφή αξιοποιήσιμη από τα 

βιοστατιστικά εργαλεία (1.6 Προεπεξεργασία φασματικών δεδομένων). Της στατιστικής 

ανάλυσης έπεται η διερεύνηση, με τη συνεισφορά της βιβλιογραφίας και βάσεων δεδομένων, των 

μεταβολικών οδών στις οποίες εμπλέκονται οι στατιστικά σημαντικοί μεταβολίτες όπως αυτοί 

προκύπτουν από την πολυμεταβλητή και μονομεταβλητή στατιστική ανάλυση (1.7.1 

Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση, 1.7.2 Μονομεταβλητή στατιστική ανάλυση). 

Αξιολογούνται, τέλος, τα αποτελέσματα και αναζητούνται συσχετίσεις μεταξύ των μεταβολικών 

μονοπατιών και της παθογένειας της ασθένειας, της προόδου της θεραπείας, της τοξικότητας ενός 

παράγοντα ή των χαρακτηριστικών ενός φαινοτύπου ανάλογα με το ερώτημα που έχει τεθεί πριν 

την έναρξη της εκάστοτε μελέτης. 

 

1.6 Προεπεξεργασία φασματικών δεδομένων 

Τα φάσματα που λαμβάνονται από το φασματογράφο NMR για το εκάστοτε δείγμα δεν είναι 

άμεσα έτοιμα προς ανάλυση, καθώς σφάλματα των οργάνων ή η επίδραση του περιβάλλοντος 

μπορούν να επηρεάσουν το λόγο σήμα προς θόρυβο καθιστώντας δυσχερή την εξαγωγή της 

σημαντικής πληροφορίας. Στην προεπεξεργασία συγκαταλέγονται διάφορες διαδικασίες με στόχο 

τη διόρθωση των μη σχετικών στοιχείων. 

Πρώτο βήμα είναι η μείωση του θορύβου με διόρθωση της φάσεως και της βασικής 

φασματικής γραμμής (phasing and baseline correction) για το κάθε φάσμα ξεχωριστά. Η 

φασματική γραμμή αποτελείται από ευρείες περιοχές μεταξύ των σημαντικών κορυφών, οι οποίες 

δεν περιέχουν σημαντικές πληροφορίες, και δεν είναι ποτέ τελείως ευθεία λόγω του θορύβου, 

δηλαδή της σταθερής τυχαίας μεταβολής των θετικών και αρνητικών σημάτων που υπολογίζονται 

με μέσο όρο το μηδέν. Προκειμένου να αποφευχθεί η λιγότερο ακριβής ταυτοποίηση των 

μεταβολιτών και στατιστική επεξεργασία, επιδιώκεται να γίνει η γραμμή αυτή ευθεία κατά το 

δυνατόν περισσότερο. Ακολουθεί η ευθυγράμμιση των φασμάτων (peak alignment) ώστε να 

γίνουν ευθέως συγκρίσιμα. Κατά την ανάκτησή τους, οι κορυφές μπορεί να είναι μετατοπισμένες 
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αριστερά ή δεξιά σε σχέση με την αναμενόμενη τιμή χημικής μετατόπισης εξαιτίας μεταβολών 

στο pH, τη θερμοκρασία, την ομοιογένεια του μαγνητικού πεδίου ή τις αντιδράσεις των μορίων. 

Τα φάσματα ευθυγραμμίζονται είτε ως προς την κορυφή του προτύπου αναφοράς η οποία είναι 

ανεξάρτητη από τους προαναφερθέντες παράγοντες είτε ως προς μια άλλη κορυφή με παρόμοιες 

ιδιότητες (A.-H. Emwas et al., 2018). Παραδείγματος χάριν η διπλή κορυφή που δίνει το πρωτόνιο 

του ανωμερούς άνθρακα της α-γλυκόζης στα 5.24ppm προτιμάται ως κορυφή αναφοράς για τα 

φάσματα από δείγματα πλάσματος (Pearce et al., 2008). Για πιο εύκολη αξιοποίηση των 

δεδομένων στις ακολουθούμενες πολυμεταβλητές αναλύσεις και αντιστάθμιση των 

μικροαποκλίσεων στις χημικές μετατοπίσεις, τα φάσματα κατακερματίζονται σε μικρά τμήματα 

(bins ή buckets) εύρους συνήθως 0.02-0.04ppm και υπολογίζεται για το καθένα η περιοχή κάτω 

από την καμπύλη. Προτιμώνται όσο το δυνατόν μικρότερα buckets και για κάθε ένα χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην περιέχει τμήμα κορυφής που να ανήκει σε περισσότερες από μία 

ενώσεις, προς αποφυγήν απώλειας πληροφορίας. 

Η διόρθωση της βασικής φασματικής γραμμής, η ευθυγράμμιση και το bucketing 

απαρτίζουν τη βασική προεπεξεργασία η οποία ωστόσο δεν αρκεί πάντα για ορθή συγκριτική 

μελέτη και στατιστική εκτίμηση των δεδομένων. Τα αναλυτικά σφάλματα, οι διαφορές κατά τη 

συλλογή και προετοιμασία των δειγμάτων εφόσον εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας, οι 

διαφορές στις συγκεντρώσεις των μεταβολιτών είναι μερικοί από τους παράγοντες στους οποίους 

οφείλεται η ποικιλομορφία των φασματικών δεδομένων χωρίς αυτή πάντα να είναι στατιστικά 

σημαντική (van den Berg et al., 2006). Επομένως, για την εξομάλυνση της μη σχετικής 

πληροφορίας τα δεδομένα υπό την μορφή των buckets τοποθετούνται σε μια μαθηματική μήτρα 

γραμμών και στηλών, όπου οι γραμμές αντιστοιχούν στα εξεταζόμενα δείγματα και οι στήλες στις 

αντίστοιχες μεταβλητές-μεταβολίτες. Οι μέθοδοι μετασχηματισμού που περιγράφονται 

ακολούθως αποσκοπούν σε μία καλύτερη συμμετρία κατανομής των δεδομένων είτε με 

επεξεργασία των γραμμών-δειγμάτων, είτε των στηλών-μεταβολιτών, είτε ακόμα με συνδυασμό 

αυτών. 

Η κανονικοποίηση (normalization) εφαρμόζεται στις γραμμές του πίνακα δεδομένων ώστε 

να εξομαλύνει τις διαφορές των συγκεντρώσεων μεταξύ των δειγμάτων λόγω αραίωσης. Συνήθως 

η αραίωση είναι εμφανής σε δείγματα ούρων εξαιτίας της διαφορετικής ημερήσιας πρόσληψης 

νερού, χορήγησης φαρμάκων, νεφρικής λειτουργίας και των διατροφικών συνηθειών έκαστου 

ατόμου (Euceda et al., 2015). Έτσι τα φάσματα που καταγράφονται δεν είναι πανομοιότυπα ως 
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προς το πλήθος, την ένταση και το εύρος των κορυφών-μεταβολιτών. Μέσω κατάλληλου 

αλγορίθμου, τα φασματικά δεδομένα εκφράζονται συνήθως ως προς έναν κοινό παράγοντα, 

δηλαδή ως κλάσμα του συνολικού φασματικού ολοκληρώματος, της μέσης τιμής των 

μεταβλητών, του ολοκληρώματος μιας κορυφής αναφοράς ή μετατοπίζονται σε ένα μικρότερο, 

καθορισμένο εύρος δειγματικού χώρου έτσι ώστε να γίνουν συγκρίσιμα (Euceda et al., 2015). 

Ανάλογα με την προσέγγιση, έχουν προκύψει και αξιοποιούνται η κανονικοποίηση 

ολοκληρώματος (area normalization), πιθανοτικού πηλίκου (probabilistic quotient normalization-

PQN), κανονικοποίηση ως προς έναν μεταβολίτη αναφοράς (normalization to a reference 

metabolite) και εύρους κλίμακας (range normalization) (Euceda et al., 2015). Επιπλέον 

προσεγγίσεις είναι η ποσοτική κανονικοποίηση (quantile normalization), η κανονικοποίηση 

κυκλικής σταθμισμένης παλινδρόμησης (Cyclic Locally Weighted Regression) και η 

κανονικοποίηση αντίθεσης (contrast normalization) (Kohl et al., 2012). Οι μέθοδοι 

κανονικοποίησης εφαρμόζονται λιγότερο στα δείγματα πλάσματος και ορού εφόσον σε αυτά οι 

διαφορές στον όγκο θεωρούνται αμελητέες. 

Η μέθοδος της διαβάθμισης (scaling) εφαρμόζεται στις μεταβλητές -στήλες της 

μαθηματικής μήτρας- του κάθε δείγματος. Οι μεταβολίτες που βρίσκονται σε αφθονία συνήθως 

εμφανίζουν μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ δειγμάτων και μπορούν να καλύψουν μικρότερες αλλά 

βιολογικώς σημαντικές μεταβολές στους μεταβολίτες χαμηλής αφθονίας (Euceda et al., 2015). Το 

scaling στοχεύει στην εξισορρόπηση της διακύμανσης της έντασης των κορυφών η οποία πηγάζει 

από αυτές τις διαφορές. Της διαβάθμισης προηγείται συνήθως η μέθοδος της μεσοστάθμισης 

(mean-centering) η οποία αποδίδει στην κάθε μεταβλητή του πίνακα μια μηδενική μέση τιμή με 

αφαίρεση του μέσου της στήλης από το μέσο κάθε τιμής της στήλης. Γεωμετρικά, επιτυγχάνεται 

μεταφορά των δεδομένων στο μέσο του δειγματικού χώρου χωρίς ωστόσο να αλλάζουν οι 

αποστάσεις μεταξύ των δειγμάτων (Euceda et al., 2015). Ο συνδυασμός του scαling και του mean-

centering οδηγεί σε δεδομένα τα οποία έχουν και ενιαία διακύμανση ύστερα από διαίρεση της 

κάθε τιμής των μεταβλητών με την τυπική απόκλιση της αντίστοιχης στήλης. Επομένως, στο 

δειγματικό χώρο οι σχετικές αποστάσεις των δειγμάτων μεταβάλλονται, σε αντίθεση με τη 

μεσοστάθμιση. Αυτού του είδους η επεξεργασία που σχετίζεται με διόρθωση των στηλών τόσο 

ως προς τη μέση τιμή όσο και ως προς τη διακύμανση περιγράφεται ως τυποποίηση δεδομένων 

(autoscaling or unit variance scaling) (Euceda et al., 2015). Χρησιμοποιούνται κι άλλες 

προσεγγίσεις διαβάθμισης (range scaling, pareto scaling, vast scaling, level scaling) όλες με κοινό 
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στόχο τη διόρθωση των τιμών των μεταβλητών της μαθηματικής μήτρας ώστε να συνεισφέρουν 

στην εξαγωγή αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας (van den Berg et al., 2006) (Euceda et al., 2015). 

Εφόσον οι μέθοδοι κανονικοποίησης και διαβάθμισης επιτελούν διαφορετικό σκοπό είναι δυνατός 

και ο συνδυασμός τους για ολοκληρωμένη επεξεργασία των δειγμάτων και των μεταβλητών. 

Συμπερασματικά, η επιλογή της βέλτιστης μεθόδου κανονικοποίησης και διαβάθμισης 

καθορίζεται από το επιλεγμένο βιολογικό υγρό και τα ανακτηθέντα δεδομένα της κάθε 

μεταβολομικής ανάλυσης (Euceda et al., 2015). 

 

1.7 Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

Τα προαναφερθέντα στάδια προεπεξεργασίας των φασματικών δεδομένων αποσκοπούν 

στην ορθότερη διεκπεραίωση της στατιστικής ανάλυσης. Mέσω αυτής αναγνωρίζονται 

μεταβολικά μοτίβα διαφορετικών καταστάσεων ή διαφορετικών ομάδων ατόμων, 

κατηγοριοποιούνται με βάση τη συνεισφορά των μεταβολιτών στην εκάστοτε περίπτωση και 

διερευνάται η στατιστική σημαντικότητα αυτής της συνεισφοράς. Η μεταφορά των δεδομένων σε 

μαθηματική μήτρα και τα βιοστατιστικά εργαλεία επιτελούν αυτό το σκοπό. 

 

1.7.1 Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση (Multivariate Analysis) 

Τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τα NMR πειράματα είναι πολυμεταβλητά εφόσον 

μελετάται η παρουσία και συσχέτιση περισσότερων των δύο μεταβολιτών-μεταβλητών στα 

δείγματα βιολογικών υγρών συγχρόνως (Saccenti et al., 2014). Η πολυμεταβλητότητα αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα για την άμεση σύγκριση και γραφική αναπαράσταση των δεδομένων και 

έτσι εφαρμόζονται στατιστικές μέθοδοι παλινδρόμησης οι οποίες εντοπίζουν σχέσεις μεταξύ των 

μεταβλητών, τις συνδυάζουν και τελικά μειώνεται το πλήθος των εξεταζόμενων μεταβλητών, με 

τη μικρότερη δυνατή απώλεια πληροφορίας. Επιτρέπεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η ευκολότερη 

αναπαράσταση των δεδομένων σε γραφήματα και η εξαγωγή πληροφορίας για τις μεταξύ τους 

σχέσεις. Στα πειράματα μεταβολομικής βρίσκουν εφαρμογή δύο μέθοδοι πολυμεταβλητής 

στατιστικής ανάλυσης, η μη επιβλεπόμενη (unsupervised) και η επιβλεπόμενη (supervised) 

μέθοδος. 
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1.7.1.1 Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών-PCA 

Η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών, PCA είναι συνήθως η πρώτη στατιστική μέθοδος η οποία 

εφαρμόζεται στην αριθμητική μήτρα δεδομένων. Ανήκει στις μη επιβλεπόμενες μεθόδους 

πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης αφού αποδίδει μία πρώτη εικόνα για την κατανομή των 

δεδομένων στο δειγματικό χώρο με βάση τις διαφορές και τις συσχετίσεις τους, δίχως ωστόσο να 

έχει προηγηθεί η ταξινόμησή τους στις υπό εξέταση ομάδες (Ren et al., 2015). Ως τεχνική 

γραμμικής παλινδρόμησης αναδεικνύει συσχετίσεις μεταξύ των αρχικών πολυπαραμετρικών 

δεδομένων και τα συνδυάζει γραμμικά έτσι ώστε να εξηγείται το μεγαλύτερο μέρος της 

διακύμανσής τους μέσω ενός ίσου ή μικρότερου αριθμού νέων ασυσχέτιστων μεταβλητών. Αυτές 

οι καινούριες μεταβλητές ονομάζονται κύριες ή λανθάνουσες συνιστώσες (Principal Components-

PCs) και αντιπροσωπεύονται από διανύσματα κάθετα μεταξύ τους στο νέο δειγματικό χώρο που 

δημιουργείται. Σε αυτόν, κάθε σημείο του χώρου χαρακτηρίζεται από ένα ζεύγος συντεταγμένων 

(κάθε δείγμα, κάθε μεταβλητή) το οποίο ονομάζεται score. Οι προβολές των αρχικών μεταβλητών 

πάνω στις κύριες συνιστώσες ονομάζονται επιβαρύνσεις ή loadings και αντικατοπτρίζουν τη 

συνεισφορά τους στη διακύμανση που εξηγεί η κύρια συνιστώσα. Από τα scores και τα loadings 

προκύπτουν τα αντίστοιχα διαγράμματα scores plot και loadings plot. Η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων απαιτεί μελέτη και των δύο ώστε να ανιχνευθούν τα δείγματα και οι μεταβολίτες 

στα οποία οφείλεται η τάση κατηγοριοποίησης ή μη των ομάδων στο  δειγματικό χώρο. Η κάθε 

κύρια συνιστώσα ερμηνεύει ένα φθίνον ποσοστό της συνολικής πληροφορίας, με την πρώτη να 

εξηγεί το μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης των δεδομένων, η δεύτερη ένα αμέσως μικρότερο 

ποσοστό, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνει τις πληροφορίες της πρώτης συνιστώσας, και μέχρι την 

τελευταία κύρια συνιστώσα έχει ερμηνευτεί αθροιστικά το 100% της πληροφορίας (Ren et al., 

2015). Είναι πιθανό με τη μείωση των διαστάσεων του δειγματικού χώρου να χαθεί ένα αμελητέο 

ποσοστό, αλλά η ανάλυση πραγματοποιείται πιο γρήγορα και τα αποτελέσματα ερμηνεύονται 

ευκολότερα από το να αναλύονταν όλες οι αρχικές μεταβλητές. 

 

1.7.1.2 Ανάλυση Μερικών Ελαχίστων Τετραγώνων-PLS 

Η Ανάλυση Μερικών Ελαχίστων Τετραγώνων ή Ανάλυση Λανθανουσών Δομών (PLS-

Partial Least Squares Analysis/ Projections to Latent Structures) μειώνει το πλήθος των αρχικών 

μεταβλητών αλλά σε αντίθεση με την PCA είναι μη αμερόληπτη και ανήκει στις επιβλεπόμενες 
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μεθόδους στατιστικής ανάλυσης (Ren et al., 2015). Αρχικά ορίζονται δύο ομάδες μεταβλητών και 

διαμορφώνεται ο πίνακας των προβλεπουσών μεταβλητών ή predictor variables (μαθηματική 

μήτρα φασματικών δεδομένων) και ο πίνακας των μεταβλητών απόκρισης ή response variables 

(συνεχείς ή κατηγορικές) (Trygg & Lundstedt, 2007) (Ren et al., 2015). Οι λανθάνουσες 

συνιστώσες (Latent Variables-LVs) που προκύπτουν από την PLS ερμηνεύουν διαφορετικό 

ποσοστό της συνδιακύμανσης των δύο πινάκων. Όταν μάλιστα οι μεταβλητές απόκρισης είναι 

κατηγορικές, παραδείγματος χάριν υγιείς-ασθενείς, τότε μέσω της συνδιακύμανσης εξηγείται η 

κατηγοριοποίηση των προβλεπουσών μεταβλητών στις κατηγορικές μεταβλητές απόκρισης. Ο 

διαχωρισμός των ομάδων σε αυτό το μοντέλο είναι βελτιωμένος σε σχέση με την PCA καθώς 

μέσω του πίνακα απόκρισης δίνεται εξ’ αρχής η πληροφορία για τις κλάσεις των δειγμάτων. Η 

τεχνική σε αυτή την περίπτωση αποκαλείται PLS-DA και αποτελεί προέκταση της PLS για 

κατηγορικές μεταβλητές σε συνδυασμό με τη διαχωριστική ανάλυση (Discrimination Analysis) 

(Trygg & Lundstedt, 2007). Η PLS-DA χρησιμοποιείται ευρέως στις μεταβολομικές αναλύσεις, 

έπεται της PCA, δίνει πληροφορίες για την κατηγοριοποίηση των δειγμάτων στις τάξεις που 

εξετάζονται, τους σημαντικούς μεταβολίτες γι’ αυτήν την ομαδοποίηση και μπορεί να αποτελέσει 

μοντέλο πρόβλεψης της κατηγορικής μεταβλητής στην οποία θα καταταχθεί ένα τυχαίο δείγμα 

όταν προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα. Αντίστοιχα με την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών, 

προκύπτουν score plots και loading plots με τη διαφορά ότι εξετάζεται η συνεισφορά των αρχικών 

μεταβλητών στη συνδιακύμανση που ερμηνεύουν οι λανθάνουσες συνιστώσες. Μέτρο της 

σημαντικότητας και τροποποίησης των μεταβολιτών μεταξύ των κλάσεων στην PLS-DA είναι τα 

VIP scores κάθε μεταβλητής (variable importance in projection) τα οποία προκύπτουν από το 

σταθμισμένο άθροισμα των τετραγώνων των επιβαρύνσεων (loadings) για κάθε λανθάνουσα 

συνιστώσα (Banerjee et al., 2013). Τέλος, για το μοντέλο της PLS-DA έχουν ιδιαίτερη σημασία 

οι διαγνωστικοί παράγοντες Q2 και R2 οι οποίοι όσο περισσότερο τείνουν στο 1 τόσο υψηλότερη 

ικανότητα πρόβλεψης και προσαρμογής του μοντέλου υποδεικνύουν (Ren et al., 2015). 

Τέλος αξιοποιείται μία ακόμα μέθοδος βασισμένη στην PLS. Πρόκειται για την ανάλυση 

ορθογώνιων προβολών σε λανθάνουσες δομές, O-PLS (Orthogonal Projections to Latent 

Structures) η οποία στοχεύει στη μείωση των πολυπαραμετρικών δεδομένων, όπως και οι 

προαναφερθείσες στατιστικές τεχνικές. Σε αντιστοιχία με την PLS-DA για κατηγορικά δεδομένα 

ορίζεται και η oPLS-DA. Η βασική αρχή της είναι ο διαχωρισμός των προβλεπουσών μεταβλητών 

σε αυτές οι οποίες σχετίζονται γραμμικά με τις μεταβλητές απόκρισης και σε αυτές οι οποίες είναι 
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ασυσχέτιστες (ορθογώνιες) με τις μεταβλητές απόκρισης (Trygg & Lundstedt, 2007). Στο 

διανυσματικό χώρο η προβλέπουσα συνιστώσα αντιπροσωπεύει τη συνδιακύμανση των 

μεταβλητών (predictors) μεταξύ των ομάδων (responses), ενώ η ορθογώνια συνιστώσα ερμηνεύει 

τη διακύμανση εντός της κάθε μίας από τις εξεταζόμενες ομάδες. Μη λαμβάνοντας υπόψιν τις 

εντός της τάξης διαφορές, το μοντέλο της oPLS-DA επιτυγχάνει βέλτιστη κατηγοριοποίηση των 

δειγμάτων στις επιμέρους ομάδες βάσει σημαντικών μεταβολιτών. Η ομαδοποίηση είναι εμφανής 

μέσω του score διαγράμματος ορθογώνιας, ή μηδενικής συσχέτισης, συνιστώσας (t0) έναντι 

προβλέπουσας συνιστώσας (tp) (Wiklund et al., 2008). Στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

συνεισφέρει και το διάγραμμα S-plot το οποίο απεικονίζει τόσο τη συσχέτιση (correlation) όσο 

και τη συνδιακύμανση (covariance) μεταξύ των μεταβολιτών στις υπό εξέταση κατηγορίες 

(Wiklund et al., 2008). Γίνεται αντιληπτό πως εάν είναι γνωστή η μη ύπαρξη ενδοταξικών 

διαφορών, η oPLS-DA αποδίδει κατηγοριοποίηση αντίστοιχη της PLS-DA. 

 

1.7.1.3 Διασταυρούμενη επικύρωση-Cross Validation (CV) 

Η διασταυρούμενη επικύρωση είναι μία από τις στατιστικές μεθόδους που αξιολογούν την 

ικανότητα ενός μοντέλου να προβλέψει την κατηγοριοποίηση άγνωστων, μελλοντικών 

παρατηρήσεων πέρα από την κατηγοριοποίηση των αρχικών παρατηρήσεων με τις οποίες αυτό 

διαμορφώθηκε. Η πρώτη ομάδα παρατηρήσεων στην οποία «χτίζεται» ένα μοντέλο καλείται 

σύνολο εκπαίδευσης (training set), ενώ η άγνωστη ομάδα την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει 

καλείται ομάδα ελέγχου (test set). Ουσιαστικά δεν αρκεί ένα μοντέλο να είναι ακριβές μόνο για 

τις αρχικές παρατηρήσεις των δειγμάτων αλλά να έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται και να 

κατηγοριοποιεί με ακρίβεια και πιθανές παρατηρήσεις που θα προκύψουν. Με τη μέθοδο 

επικύρωσης k τμημάτων (k-fold cross validation) το σύνολο δεδομένων χωρίζεται τυχαία σε k 
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υποσύνολα διαφορετικών παρατηρήσεων. Πραγματοποιούνται k κύκλοι κατά τους οποίους το 

στατιστικό μοντέλο διαμορφώνεται από τα k-1 υποσύνολα εκπαίδευσης (training set) και 

προσπαθεί να επικυρώσει το k υποσύνολο (test set). Αφού δοκιμαστούν όλα τα υποσύνολα 

επικύρωσης προκύπτει η μέση ακρίβεια του μοντέλου καθώς και η ικανότητα του να 

προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα και να προβλέπει την κατηγοριοποίησή τους (Εικόνα 1.11). 

Υποκατηγορία της μεθόδου αποτελεί η μέθοδος «άφησε ένα έξω» (Leave-one-out cross 

validation- LOOCV) στην οποία επιλέγεται ως test set ένα δείγμα κάθε φορά ενώ τα υπόλοιπα 

στοιχειοθετούν το training set. Επομένως για n αριθμό δειγμάτων k=n. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

εκφράζονται από την Ακρίβεια (Accuracy), τον παράγοντα προσαρμογής R2 και τον παράγοντα 

 

πρόβλεψης Q2 τα οποία όσο πιο κοντά είναι στο 1 τόσο πιο αξιόπιστο είναι το μοντέλο (Triba et 

al., 2015). Τα αποδεκτά όρια για το R2 και Q2 είναι R2>0.5 και Q2>0.4. 

Ένα από τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν είναι το πρόβλημα υπερπροσαρμογής 

του μοντέλου (data overfitting). Παρατηρείται όταν το μοντέλο είναι τόσο περίπλοκο και 

διαμορφώνεται από τόσες πολλές παραμέτρους ώστε καταλήγει να εκφράζει τα σφάλματα 

(θόρυβος) των δεδομένων εκπαίδευσης αντί των αντικειμενικών σχέσεων μεταξύ αυτών 

(Szymańska et al., 2012). Σε αυτή την περίπτωση ο παράγοντας Q2 είναι αρνητικός αλλά μπορεί 

επίσης να είναι αποτέλεσμα της ανεπαρκούς ικανότητας του μοντέλου να επικυρώσει νέα 

δεδομένα. 

Εικόνα 1.11: Σχηματική αναπαράσταση της διασταυρούμενης επικύρωσης k τμημάτων. 
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1.7.2 Μονομεταβλητή στατιστική ανάλυση (Univariate Analysis) 

Η ταυτόχρονη μελέτη και η αναζήτηση της σχέσης των μεταβολιτών οι οποίοι εμπεριέχονται 

σε δείγμα βιολογικού υγρού πραγματοποιείται μέσω της πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης. 

Παρόλα αυτά, η μονομεταβλητή στατιστική ανάλυση παρέχει τη δυνατότητα να μελετηθεί και ο 

κάθε ένας μεταβολίτης, από το σύνολο των μετρημένων και ταυτοποιημένων μεταβολιτών του 

δείγματος, ξεχωριστά για τη σημαντικότητά του στις ομάδες ενδιαφέροντος (Saccenti et al., 2014). 

Το να προκύψει από την πολυπαραμετρική ανάλυση σημαντικός ένας μεταβολίτης για την 

ταξινόμηση σε ομάδες δε συνεπάγεται πάντα ότι ο ίδιος μεταβολίτης θα φανεί στατιστικά 

σημαντικός όταν μελετηθεί μόνος του, και αντιστρόφως (Saccenti et al., 2014). Συνεπώς, οι δύο 

προσεγγίσεις λειτουργούν συμπληρωματικά ώστε να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα σχετικά με 

τη συμπεριφορά και συνεισφορά των μεταβλητών. Από τα 1H-NMR φάσματα απομονώνονται οι 

κορυφές των μεταβολιτών στις οποίες δεν παρατηρείται αλληλοεπικάλυψη, υπολογίζονται οι 

περιοχές κάτω από τις καμπύλες με ολοκλήρωση και εφαρμόζονται στατιστικά τεστ για την 

ανίχνευση αξιοσημείωτων αλλαγών στα μεταβολικά επίπεδα. Τα στατιστικά τεστ είναι 

παραμετρικά ή μη παραμετρικά ανάλογα με το αν είναι γνωστή ή όχι η κατανομή των δεδομένων 

(μέση τιμή, διακύμανση), ενώ για την επιλογή έχει σημασία και το πλήθος των δειγμάτων. 

Διαμορφώνεται μία μηδενική υπόθεση (H0) σύμφωνα με την οποία ένας συγκεκριμένος 

μεταβολίτης συνεισφέρει εξίσου στις εξεταζόμενες ομάδες, δηλαδή η μέση τιμή του στα δείγματα 

βρίσκεται εντός του 95%, συνήθως, της μηδενικής κατανομής (null distribution). Το στατιστικό 

τεστ ελέγχει εάν ο μεμονωμένος μεταβολίτης επιβεβαιώνει την H0 ή οδηγεί στην απόρριψή της 

όταν αυτός δηλαδή βρίσκεται μη τυχαία εκτός του 95% της κατανομής, σε έλεγχο πολλαπλών 

συγκρίσεων. Μέτρο έκφρασης της σημαντικότητας είναι η p-value και το κατώφλι 

σημαντικότητας είναι συνήθως p<0.05. Όσο μικρότερη είναι η τιμή της τόσο μικρότερη είναι η 

αβεβαιότητα ότι δεν απορρίφθηκε λάθος η μηδενική υπόθεση (Error Type Ι) και ότι η μεταβλητή 

δε βρέθηκε τυχαία σημαντική (Krzywinski & Altman, 2013). Η διόρθωση FDR (False Discovery 

Rate-ποσοστό εσφαλμένων ανακαλύψεων) πραγματοποιεί έναν αυστηρότερο έλεγχο για λάθη 

τύπου I ορίζοντας ένα υψηλότερο επίπεδο σημαντικότητας (συνήθως pvalue=0.01) κι επομένως 

ακόμα μικρότερη αβεβαιότητα για λάθος απόρριψη της H0. Ύστερα από αυτή μπορούν να 

απορριφθούν μεταβλητές οι οποίες είχαν προκύψει στατιστικά σημαντικές λόγω τυχαιότητας, ως 

λάθη τύπου I, ύστερα από πολλαπλές συγκρίσεις (Krzywinski & Altman, 2014). 



47 

 

1.8 Ανάλυση μεταβολικών μονοπατιών (Pathway Analysis) 

Εφόσον έχουν ταυτοποιηθεί οι στατιστικώς σημαντικοί μεταβολίτες πραγματοποιείται 

Ανάλυση Μεταβολικών Μονοπατιών (Pathway Analysis) αποσκοπώντας στη διερεύνηση του 

βιολογικού μηχανισμού στον οποίο οφείλονται οι ποιοτικές και ποσοτικές μεταβολικές διαφορές 

των ομάδων. Δίνεται ουσιαστικά η δυνατότητα μέσω της συσχέτισης μεταβολιτών-μονοπατιών 

να διαφωτιστούν οι παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση ενός φαινοτυπικού χαρακτηριστικού 

ή η παθογένεια μιας ασθένειας και ούτω καθεξής (Vignoli et al., 2019). Βάσεις δεδομένων όπως 

η KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes), η Roche Biochemical Pathways καθώς 

και κατάλληλα λογισμικά (Metaboanalyst, Bioconductor) είναι απαραίτητα ώστε να 

πραγματοποιηθεί μια Pathway Analysis. Διακρίνονται τρεις οικογένειες μεθόδων οι οποίες είναι: 

Ανάλυση Εμπλουτισμού (Over-Representation Analysis/ Enrichment Analysis-ORA), Ανάλυση 

Σκορ Λειτουργικής Τάξης (Functional Class Scoring-FCS) και Ανάλυση Τοπολογίας 

Μεταβολικών Μονοπατιών (Pathway Topology Analysis-PTA). Από ένα δοσμένο σετ στατιστικά 

σημαντικών μεταβολιτών (συνήθως ύστερα από διόρθωση FDR), η ORA ανιχνεύει ποια είναι τα 

αντίστοιχα στατιστικά σημαντικά μονοπάτια που εκπροσωπούνται από τους μεταβολίτες. Από την 

αξιοποιούμενη βάση δεδομένων ανακτώνται όλα τα σχετικά μονοπάτια και στη συνέχεια για κάθε 

ένα από αυτά υπολογίζεται πόσοι μεταβολίτες βρίσκονται ή όχι στο μονοπάτι και στη λίστα. 

Δημιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο ένας πίνακας ενδεχομένων και εφαρμόζονται στατιστικά τεστ 

για τον έλεγχο της σημαντικότητας του εξεταζόμενου μονοπατιού (δοκιμασία χ2, δοκιμασία 

Fischer ή υπεργεωμετρική δοκιμασία) (Ren et al., 2015). Η ανάλυση Functional Class Scoring 

διαμορφώθηκε ώστε να ξεπεράσει ορισμένους περιορισμούς της ORA. Στηρίζεται στην υπόθεση 

ότι όχι μόνο οι μεταβολίτες που διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των εξεταζόμενων ομάδων έχουν 

σημαντική βιολογική επίδραση, αλλά και οι μη στατιστικά σημαντικοί, οι οποίοι όμως σχετίζονται 

σε μεταβολικό επίπεδο, μπορούν να έχουν ενδιαφέρον αντίκτυπο στη μεταβολική κατάσταση (Ren 

et al., 2015). Για τη σημαντικότητα των εμπλεκόμενων μεταβολιτών είναι κατάλληλη η ανάλυση 

Pathway Topology. Από το χάρτη των μονοπατιών και μεταβολιτών, ένας μεταβολίτης -κόμβος 

στο μεταβολικό χάρτη- θεωρείται στατιστικά σημαντικός όταν εμφανίζει υψηλό αριθμό 

συνδέσεων που φθάνουν σε αυτόν από άλλους μεταβολίτες-κόμβους (in-degree centrality), υψηλό 

αριθμό συνδέσεων που ξεκινούν από αυτόν προς άλλους μεταβολίτες-κόμβους (out-degree 

centrality) ή υψηλό αριθμό κοντινών συνδέσεων με άλλους κόμβους (betweenness centrality) (Xia 

& Wishart, 2011). 
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2 ΣΚΟΠΟΣ 

 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στη Μεταβολομική ανάλυση δειγμάτων 

βιολογικών υγρών μέσω φασματοσκοπίας NMR τα οποία έχουν συλλεχθεί από παιδιά με πρώιμη 

αδρεναρχή και παιδιά με φυσιολογική ανδρογονική έκκριση για την ηλικία τους. Τα ανεπαρκή 

διαγνωστικά μέσα από τη μία πλευρά, και από την άλλη η συσχέτιση της διαταραχής με 

προβλήματα υγείας στην ανήλικη και ενήλικη ζωή συνηγορούν στην αναζήτηση έγκυρων 

βιοδεικτών. Αν και πρόκειται για μία κατάσταση η οποία, αντίθετα με άλλες ασθένειες, δε χρήζει 

φαρμακευτικής αγωγής, θα ήταν σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς αλλά και τα ίδια τα παιδιά την 

πιθανή εμφάνιση ώστε να διαμορφωθούν κατάλληλα οι διατροφικές συνήθειες προς αποφυγήν 

παχυσαρκίας, να γίνεται έλεγχος στα κορίτσια για εμφάνιση πολυκυστικών ωοθηκών αλλά και 

γλυκαιμικοί έλεγχοι δεδομένης της στενής σύνδεσης με το διαβήτη τύπου II. 

Παρότι το ενδοκρινικό σύστημα ρυθμίζει τον ανθρώπινο μεταβολισμό, μέχρι στιγμής δεν 

είναι διαθέσιμες μεταβολομικές μελέτες σχετικά με τη συγκεκριμένη διαταραχή, καθώς το 

ενδιαφέρον εστιάζει στο επίπεδο των στεροειδών ορμονών. Επομένως η καταγραφή του 

μεταβολικού προφίλ των παιδιών με πρόωρη σύνθεση επινεφριδιακών ανδρογόνων είναι 

σημαντικό βήμα για τη συσχέτιση των μεταβολικών τροποποιήσεων με το φαινότυπο. Μάλιστα η 

σύγκριση του μεταβολώματος με των φυσιολογικών παιδιών δύναται να αναδείξει μεταβολίτες οι 

οποίοι διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των δύο πληθυσμών. Συνεπώς, περαιτέρω αναζήτηση και 

διερεύνηση των αντίστοιχων μονοπατιών θα μπορούσε να διαφωτίσει την αιτιολογία της 

διαταραχής σε μεταβολικό επίπεδο αλλά να διευκρινιστεί και ο μηχανισμός που οδηγεί στην 

εμφάνιση συνοδών ασθενειών. Η ταυτόχρονη μελέτη επίσης, των τριών βιολογικών υγρών 

(πλάσματος, ορού και ούρων) αποσκοπεί αφενός στη διερεύνηση των διαφορών τους σε 

μεταβολικό επίπεδο αλλά και στο να προταθεί το βέλτιστο μέσο ανάλυσης για τη συγκεκριμένη 

διαταραχή. Προς επίτευξη των παραπάνω και με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων 

δεδομένων, τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε φασματογράφο NMR υψηλής ευαισθησίας NMR 

700MHz/ 16,4Tesla. Η συνδυαστική γνώση των μηχανισμών των εμπλεκόμενων ορμονών αλλά 

και των μεταβολικών οδών θα μπορούσε να συνεισφέρει στην στοχευμένη αναζήτηση και 

καθιέρωση στην κλινική πράξη, προγνωστικών βιοδεικτών για την πρόωρη αδρεναρχή 

μακροπρόθεσμα. 
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3 YΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

3.1 Πληθυσμός 

Ο πληθυσμός της παρούσας μελέτης αποτελείται από 50 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, 

ηλικίας 3 έως 16 ετών. Η ιατρική παρακολούθηση και η συλλογή των δειγμάτων 

πραγματοποιήθηκε στο τμήμα Παιδοενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ) ύστερα από την ενήμερο και ενυπόγραφη συναίνεση των γονέων 

στο χρονικό διάστημα Μάρτιος 2018 έως και Φεβρουάριος 2019. Δεδομένης της νεαρής ηλικίας, 

τα βιολογικά υγρά που επιλέχθηκαν ως αντικείμενο μελέτης ήταν αίμα, πλάσμα και ορός, και ούρα 

καθώς η δειγματοληψία τους είναι ελάχιστα και μη επεμβατική, αντίστοιχα. Εφόσον το 

ενδιαφέρον εστιάζει στο μεταβολικό προφίλ της πρώιμης αδρεναρχής τα παιδιά χωρίστηκαν 

αρχικά σε δύο ομάδες ανεξαρτήτως φύλου. Στην πρώτη ανήκουν 27 παιδιά διαγνωσμένα με 

πρώιμη αδρεναρχή (Premature Adrenarche, group-1). Η δεύτερη ομάδα είναι η ομάδα ελέγχου 

(Control, group-0) και απαρτίζεται από 23 παιδιά. Επίσης, για το εκάστοτε παιδί καταχωρήθηκαν 

και αξιοποιήθηκαν στοιχεία τα οποία αφορούν στο βάρος, το ύψος, τα φυσιολογικά ή μη επίπεδα 

ορμονών, η οστική ηλικία, τυχόν χρωμοσωμικές ανωμαλίες ή/και άλλα μεταβολικά νοσήματα, 

όπως η παχυσαρκία. Συνοπτικά ο διαχωρισμός των συμμετεχόντων παρατίθεται στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 3.1). 

 

Πίνακας 3.1: Κατανομή των συμμετεχόντων στη μελέτη ανά φύλο και ομάδα πληθυσμού. 

Ομάδα Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

Πρώιμη Αδρεναρχή-group1 3 24 27 

Ελέγχου-group0 7 16 23 

Σύνολο 10 40 50 
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3.2 Συλλογή δειγμάτων 

Όλα τα δείγματα συλλέχθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Η 

διαδικασία ανάκτησης και προετοιμασίας των τριών βιολογικών υγρών είναι διαφορετική. Το 

πλάσμα και ορός λαμβάνονται σε κατάσταση νηστείας, ενώ τα ούρα σε κάθε δειγματοληψία του 

ίδιου εθελοντή μπορούν να συλλέγονται και σε συγκεκριμένη ώρα. 

Για τη συλλογή των δειγμάτων πλάσματος χρησιμοποιούνται φιαλίδια γενικής αίματος με 

αντιπηκτικό K3-EDTA και ακολουθεί φυγοκέντρηση στα 1500 x g για 10 λεπτά σε θερμοκρασία 

δωματίου. Το υπερκείμενο στη συνέχεια διαχωρίζεται σε τρία μέρη των 0.6ml σε cryovials των 

2ml και τα δείγματα αποθηκεύονται στους -80oC. 

Όσον αφορά τα δείγματα ορού, για τη συλλογή τους χρησιμοποιούνται κατάλληλα φιαλίδια 

βιοχημικού ελέγχου (φιαλίδια Wasserman) τα οποία δεν περιέχουν αντιπηκτικό. Είναι απαραίτητη 

η ήπια ανάμειξη του περιεχομένου μετά την αιμοληψία και το φιαλίδιο αφήνεται για περίπου 30 

λεπτά σε ηρεμία μέχρι να ολοκληρωθεί ο καταρράκτης της πήξης. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στα 

1500 x g για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Ομοίως με τα δείγματα πλάσματος, το 

υπερκείμενο διαχωρίζεται σε τρία μέρη των 0.6ml σε cryovials των 2 ml και τα δείγματα 

αποθηκεύονται στους -80oC. 

Τα δείγματα ούρων φυγοκεντρούνται στα 2500 x g για 10 λεπτά στους 4oC. Το υπερκείμενο 

διαχωρίζεται σε τρία μέρη του 1ml σε cryovials των 2ml και τα δείγματα αποθηκεύονται στους 

-80oC. 

 

3.3 Προετοιμασία δειγμάτων για ανάλυση μέσω NMR 

Το πρωτόκολλο προετοιμασίας δειγμάτων για την ανάλυση μέσω φασματοσκοπίας NMR 

το οποίο χρησιμοποιήθηκε είναι βασισμένο στο πρωτόκολλο που προτείνουν οι Bernini et al. 

(Bernini et al., 2011). Αφού τα δείγματα επανέλθουν σε υγρή φάση σε θερμοκρασία δωματίου, 

αναδεύονται και μέρος αυτών αναμειγνύεται με κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα προς τελικό όγκο 

600μl. Οι ποσότητες και το ρυθμιστικό διάλυμα διαφέρουν για τα δείγματα αίματος και ούρων. 

Για τα μεν πρώτα, λαμβάνονται 300μl δείγματος πλάσματος ή ορού και αναμειγνύονται με 240μl 

ρυθμιστικού διαλύματος όξινου φωσφορικού νατρίου (0.14M Na2HPO4, 1mM DSS, διάλυμα 4% 
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ΝaN3 σε H2O, pH=7.4) και 60μl D2O. Από τα δείγματα ούρων, ποσότητα 540μl αναμειγνύεται με 

60μl ρυθμιστικού διαλύματος φωσφορικού καλίου (1.5M KH2PO4 σε 100% D2O, 10mM DSS, 

2mM ΝaN3, pH=7.4). Έπεται ανάδευση (vortexing) των δειγμάτων και 550μl από τα 600μl του 

συνολικού όγκου μεταφέρονται σε σωληνάριο NMR εσωτερικής διαμέτρου 5.00mm. 

 

3.4 Καταγραφή και επεξεργασία NMR φασμάτων 

Αφού προετοιμάστηκαν τα δείγματα, ακολούθησαν τα πειράματα NMR και η καταγραφή 

των αντίστοιχων φασμάτων στο εργαστήριο Μοριακής Προσομοίωσης και Φασματοσκοπίας 

NMR του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο φασματογράφος NMR ο οποίος χρησιμοποιήθηκε είναι 

υψηλής ανάλυσης 700MHz (Bruker Avance III HD 700 MHz) και διαθέτει κρυογονικά ψυχόμενη 

probe 5mm 1H-13C/15N/D Z-gradient probe η οποία συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση του λόγου 

σήματος προς θόρυβο (signal-to-noise ratio). Η θερμοκρασία πριν από το εκάστοτε πείραμα 

σταθεροποιήθηκε στα 310K και κατά την πραγματοποίησή τους έγινε καταστολή του 

συντονισμού των πρωτονίων του νερού. Για κάθε δείγμα πλάσματος και ορού καταγράφηκαν τα 

μονοδιάστατα φάσματα 1D 1Η-NOESY (Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY) και 1D 1Η-

CPMG (Carr-Purcell-Meiboom-Gill sequence) καθώς και το διδιάστατο ομοπυρηνικό 2D 1Η-1Η 

J-resolved φάσμα. Για τα δείγματα ούρων καταγράφηκαν τα φάσματα 1D 1Η-NOESY-presat και 

2D 1Η-1Η J-resolved.  

Προκειμένου τα φάσματα να γίνουν πιο συγκρίσιμα, ευθυγραμμίστηκαν μέσω του 

λογισμικού TopSpin 4.0.7 (Bruker Biospin) και πραγματοποιήθηκε διόρθωση της βασικής 

φασματικής γραμμής. Και οι δύο διαδικασίες ήταν μη αυτοματοποιημένες. Στην περίπτωση του 

πλάσματος και του ορού, το εσωτερικό πρότυπο DSS μπορεί να συνδεθεί με τυχόν υπάρχοντα 

μακρομόρια και να παρατηρηθεί σημαντική διακύμανση μεταξύ των δειγμάτων ως προς τη 

συγκέντρωσή του σε αυτά αλλά και τη θέση των κορυφών του στο φάσμα (Dona et al., 2016). 

Επομένως, τα φάσματα από τα δύο αυτά βιολογικά υγρά ευθυγραμμίστηκαν με βάση την πιο 

σταθερή διπλή κορυφή που δίνει το πρωτόνιο του ανωμερούς άνθρακα της α-γλυκόζης στα 

5.24ppm (Εικόνα 3.1). Αντίθετα, τα φάσματα ούρων ευθυγραμμίστηκαν σύμφωνα με την μονή 

κορυφή του DSS στα 0.00ppm. Επόμενο βήμα ήταν ο κατακερματισμός (bucketing) όλων των 

φασμάτων σε μικρότερα φασματικά παράθυρα εύρους 0.02ppm μέσω του λογισμικού ΑΜΙΧ 
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(Bruker BioSpin), και η ολοκλήρωση αυτών. Ανακτήθηκε δηλαδή η συνολική φασματική 

πληροφορία σε μορφή κατάλληλη για τη στατιστική ανάλυση που ακολούθησε. Επιπροσθέτως, 

λόγω των διαφοροποιήσεων στη σύσταση των βιολογικών υγρών, ο κατακερματισμός δεν 

πραγματοποιήθηκε ομοίως για τα φάσματα των παραγώγων αίματος και των ούρων. Από τα 

φάσματα ορού αφαιρέθηκε, πριν από τον κατακερματισμό, η περιοχή του νερού 5.106ppm έως 

4.358ppm ενώ στα φάσματα πλάσματος εκτός από αυτή την περιοχή αφαιρέθηκαν και οι κορυφές 

συντονισμού του ελεύθερου και του δεσμευμένου με μεταλλικά ιόντα EDTA (2.620-2.554ppm, 

2.716-2.689ppm, 3.240-3.075ppm, 3.633-3.599ppm). Στα φάσματα ούρων δεν 

συμπεριελήφθησαν οι περιοχές στις οποίες συντονίζονται τα πρωτόνια του εσωτερικού προτύπου 

0.165ppm έως -10.00ppm, 0.652ppm έως 0.582ppm, 1.798ppm έως 1.729ppm, καθώς και η 

περιοχή νερού-ουρίας στα 5.164ppm έως 4.614ppm και 6.249ppm έως 5.504ppm αντίστοιχα. Εν 

συνεχεία, ταυτοποιήθηκαν οι μεταβολίτες αξιοποιώντας το λογισμικό Chenomx (Profiler 8.1 

Εικόνα 3.1: Ευθυγραμμισμένα φάσματα πλάσματος και ορού με κορυφή αναφοράς τη διπλή κορυφή του 

ανωμερικού πρωτονίου της α-D-γλυκόζης (5.24ppm). 
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Chenomx Inc., Canada), διαδικτυακές βάσεις δεδομένων HMDB (Human Metabolome DataBase-

Wishart et al., 2007), DrugBank (Wishart et al., 2018), BMRB (Biological Magnetic Resonance 

Data Bank-Ulrich et al., 2008) και βιβλιογραφική αναζήτηση (Nicholson et al., 1995) (Tian et al., 

2016) (Rothermel & Reinehr, 2016) (Govindaraju et al., 2000). 

 

3.5 Στατιστική ανάλυση και υπολογιστικά εργαλεία 

Για τη στατιστική ανάλυση δεδομένων μεταβολομικής αξιοποιήθηκε το διαδικτυακά 

διαθέσιμο λογισμικό MetaboAnalyst 4.0 και η γλώσσα προγραμματισμού R μέσω του λογισμικού 

Rstudio 3.5.2 (Chong et al., 2018). Εφαρμόστηκε τόσο πολυμεταβλητή, όσο και μονομεταβλητή 

στατιστική ανάλυση για την ανάλυση των μεταβλητών-μεταβολιτών στο σύνολό τους και 

μεμονωμένων των μεταβλητών αντίστοιχα (Saccenti et al., 2014).  

Το Metaboanalyst -λογισμικό κατάλληλο για στατιστική ανάλυση δεδομένων 

μεταβολομικής- συνεισέφερε στην προεπεξεργασία των κατακερματισμένων φασματικών 

δεδομένων, ώστε να γίνουν πιο συγκρίσιμα, πριν την εφαρμογή της πολυμεταβλητής μη 

επιβλεπόμενης Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA-Principal Components Analysis) και της 

επιβλεπόμενης Διαχωριστικής Ανάλυσης Μερικών Ελαχίστων Τετραγώνων (PLS-DA-Partial 

Least Square Analysis). Για τα δείγματα πλάσματος και ορού επιλέχθηκε range scaling και για τα 

ούρα το autoscaling αφότου συγκρίθηκαν με άλλες μεθόδους διαβάθμισης ως προς την 

εξομάλυνση της διακύμανσης των δεδομένων, το ποσοστό πληροφορίας που ερμηνεύουν οι 

πρώτες κύριες συνιστώσες αλλά και τις ενδεικτικές για το μοντέλο παραμέτρους R2 και Q2. Tο 

range scaling είναι η προσέγγιση διαβάθμισης των μεταβλητών από τα δείγματα πλάσματος και 

ορού. Σύμφωνα με αυτό, από την κάθε μεταβλητή j (κάθε bucket) του κάθε δείγματος i αφαιρείται 

η μέση τιμή της μεταβλητής j στο σύνολο των δειγμάτων και διαιρείται με το εύρος της μέγιστης 

και ελάχιστης τιμής της j μεταβλητής μεταξύ των δειγμάτων (van den Berg et al., 2006). Η 

εξίσωση που αποδίδει τη  συγκεκριμένη προσέγγιση είναι: 𝑥𝑖�̃� =
𝑥𝑖𝑗−𝑥�̅�

𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑖𝑚𝑖𝑛
 , όπου ο παράγοντας 

𝑥𝑖�̃� αφορά τα δεδομένα ύστερα από την προεπεξεργασία, 𝑥𝑖𝑗 είναι η μεταβλητή j του i δείγματος, 

𝑥�̅� η μέση τιμή των j μεταβλητών στο σύνολο των δειγμάτων και 𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥 και 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑛 η μέγιστη και η 

ελάχιστη τιμή της μεταβλητής j στα δείγματα (Smilde et al., 2005). Για τον έλεγχο του μοντέλου 

της PLS-DA εφαρμόστηκε διασταυρούμενη επικύρωση 10 τμημάτων μέσω του Metaboanalyst 
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και ο αριθμός των λανθανουσών συνιστωσών οι οποίες συμπεριελήφθησαν στο μοντέλο 

καθορίστηκε από το βέλτιστο Q2 (Xia & Wishart, 2011). 

Όσον αφορά τη μονομεταβλητή στατιστική ανάλυση, πραγματοποιήθηκε μέσω της 

γλώσσας προγραμματισμού R και το λογισμικό Rstudio. Κάθε μεταβολίτης με ευκρινείς και μη 

αλληλεπικαλυπτόμενες κορυφές στο φάσμα NMR μελετήθηκε ξεχωριστά για τη σημαντικότητά 

του στις ομάδες ενδιαφέροντος. Το στατιστικό τεστ που εφαρμόστηκε για τον έλεγχο της 

σημαντικότητας των μεταβολιτών (α=0.05) είναι το μη παραμετρικό Kruskal-Wallis by ranks 

(Kruskal-Wallis H test) για δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες ομάδες ελέγχου. Ακολούθησε και η 

FDR διόρθωση για την αποκάλυψη εσφαλμένων απορρίψεων της μηδενικής υπόθεσης H0 (1.7 

Στατιστική ανάλυση δεδομένων) με τη μέθοδο των Benjamini & Hochberg (Benjamini & Hochberg, 

2000). 

 

3.6 Pathway Analysis  

Για την Ανάλυση Μεταβολικών Μονοπατιών (Pathway Analysis) αξιοποιήθηκε το 

Metaboanalyst. Εισήχθησαν οι στατιστικά σημαντικοί μεταβολίτες και στη συνέχεια επιλέχθηκε 

το υπεργεωμετρικό τεστ (Hypergeometric test) για την Ανάλυση Εμπλουτισμού των μεταβολιτών, 

και όσον αφορά την Ανάλυση Τοπολογίας Μονοπατιών (Pathway Topology Analysis) 

υπολογίστηκε ο αριθμός των κοντινών συνδέσεων του σημαντικού μεταβολίτη-κόμβου. 
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4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Για την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης έγινε καταγραφή 394 φασμάτων εκ των 

οποίων τα 148 μονοδιάστατα 1H-NOESΥ και τα 148 διδιάστατα 1H-1H J-res αφορούν τα δείγματα 

όλων των βιολογικών υγρών, ενώ τα υπόλοιπα 98 μονοδιάστατα 1H-CPMG καταγράφηκαν μόνο 

για τα δείγματα πλάσματος και ορού. Τα φάσματα αυτά αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά ώστε να 

αναγνωριστούν, μη αυτοματοποιημένα, οι μεταβολίτες στο κάθε υπό εξέταση υγρό. Παρακάτω 

παρατίθενται φάσματα 1H-CPMG πλάσματος, ορού και 1H-NOESΥ φάσμα ούρων με την 

αντίστοιχη ταυτοποίηση (Εικόνα 4.1, Εικόνα 4.2, Εικόνα 4.3). Τα δείγματα πλάσματος περιέχουν 

τον αντιπηκτικό παράγοντα αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA), ο οποίος ως χηλικός 

παράγοντας δεσμεύει τα ιόντα ασβεστίου Ca2+ και μαγνησίου Mg2+ που εμπλέκονται στο 

 

Εικόνα 4.1: Ταυτοποίηση μεταβολιτών σε φάσμα 1H-CPMG δείγματος πλάσματος: α. φασματική περιοχή 

0.00-4.00ppm, β. μεγενθυμένη φασματική περιοχή 6.50-8.50ppm 
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μηχανισμό πήξης του αίματος. Επομένως, στα φάσματα των δειγμάτων πλάσματος 

παρουσιάζονται εκτός των υπόλοιπων μεταβολιτών και οι κορυφές συντονισμού του EDTA, ως 

δεσμευμένο με Ca2+ (Ca2+-EDTA), με Mg2+ (Mg2+-EDTA) και ως ελεύθερο (H-EDTA). Οι 

κορυφές εντοπίζονται στα 2.55ppm (μονή κορυφή) και 3.1ppm (τετραπλή κορυφή) για το Ca2+-

EDTA, στα 2.7ppm (μονή κορυφή) για το Mg2+-EDTA και τέλος στα 3.6ppm (μονή κορυφή) και 

3.2ppm (μονή κορυφή) για την ελεύθερη μορφή του (Εικόνα 4.1α). 

 

  

Εικόνα 4.2: Ταυτοποίηση μεταβολιτών σε φάσμα 1H-CPMG δείγματος ορού: α. φασματική περιοχή 0.00-

4.00ppm, β. μεγενθυμένη φασματική περιοχή 6.50-8.50ppm 
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Πιο αναλυτικά ταυτοποιήθηκαν 39 μεταβολίτες στο πλάσμα, 38 μεταβολίτες στον ορό και 59 στα 

ούρα ενώ πολλοί δεν ήταν δυνατόν να αναγνωριστούν από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία και τις 

βάσεις δεδομένων λόγω του υψηλού βαθμού αλληλοεπικάλυψης των κορυφών συντονισμού στο 

φάσμα πρωτονίου. Επιπλέον, στην περιοχή 7.72-7.84ppm και 7.10-6.94ppm συντονίζονται τα 

πρωτόνια των ανθράκων υποκατεστημένων ιμιδαζολικών δακτυλίων (π.χ. ιστιδίνη, 3-μεθυλ-

ιστιδίνη, 1-μεθυλ-ιστιδίνη). Ωστόσο, ο μεταβολίτης ή οι μεταβολίτες με υποκατεστημένο 

ιμιδαζόλιο δεν αναγνωρίστηκαν για τα δείγματα πλάσματος και ορού, καθώς ο υψηλός βαθμός 

αλληλοεπικάλυψης στην αλειφατική περιοχή δεν επέτρεψε την ταυτοποίηση κορυφών 

συντονισμού των πρωτονίων των υποκαταστατών τους (Εικόνα 4.1β, Εικόνα 4.2β). Στους τρεις 

ακόλουθους πίνακες (Πίνακας 3.1, Πίνακας 4.2, Πίνακας 4.3) καταγράφονται οι ταυτοποιημένοι 

μεταβολίτες με την αντίστοιχη χημική μετατόπιση (ppm) των κορυφών τους και την 

πολλαπλότητα αυτών. 

 

Εικόνα 4.3: Ταυτοποίηση μεταβολιτών σε φάσμα 1H-NOESY-presat δείγματος ούρων: α. φασματική 

περιοχή 0.80-4.00ppm, β. φασματική περιοχή 4.00-7.00ppm, γ. φασματική περιοχή 7.00-9.50ppm. 
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Πίνακας 4.1: Μεταβολίτες που ταυτοποιήθηκαν στα 1H-NMR φάσματα δειγμάτων πλάσματος σε pH=7.4. s (singlet): 

μονή κορυφή, d (doublet): διπλή κορυφή, t (triplet): τριπλή κορυφή, q (quartet): τετραπλή κορυφή, dd (doublet of 

doublets): ζεύγος διπλών κορυφών, m (multiplet): πολλαπλή κορυφή, TMAO: Ν-οξείδιο της τριμεθυλαμίνης. 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ Χημική μετατόπιση (ppm) (πολλαπλότητα κορυφών) 

1. 2-υδροξυβουτυρικό οξύ 0.881 (t) 

2. 3-υδροξυβουτυρικό οξύ 1.201 (d), 2.312 & 2.399 (m), 4.152 (m) 

3. TMAO 3.264 (s) 

4. α1 όξινη 

γλυκοπρωτεΐνη 

(ακετυλομάδες) 

2.040 (s) 

5. Ακετόνη 2.230 (s) 

6. Ακετοξικό οξύ 2.282 (s), 3.445 (s) 

7. Αλανίνη 1.482 (d), 3.732 (q) 

8. Αργινίνη 1.682 (m) 

9. Ασπαραγίνη 2.838 (dd), 2.944 (dd), 3.984 (dd) 

10. Ασπαρτικό οξύ 3.872 (dd) 

11. Βαλίνη 0.992 (d) & 1.042 (d), 2.273 (m) 

12. Γαλακτικό Οξύ 1.320 (d), 4.113 (q) 

13. γ-αμινοβουτυρικό οξύ 3.061 (t) 

14. Γλουταμίνη 2.112 (m), 2.460 (m) 

15. Γλουταμινικό οξύ 2.119 (m), 2.358 (m) 

16. Γλυκερόλη 3.570 (m), 3.660 (m) 

17. Γλυκίνη 3.564 (s) 

18. Γλυκόζη 
3.252 (dd), 3.416 (m), 3.498 & 3.463 (m), 3.542 (dd), 3.771 & 

3.746 & 3.719 (m), 3.838 (m), 3.903 (dd), 4.650 (d), 5.240 (d) 

19. Θρεονίνη 1.330 (d), 4.251 (m) 

20. Ισολευκίνη 0.939 (t), 1.010 (d), 1.997 (m) 

21. Πρωτόνια 

Ιμιδαζολικού 

Δακτυλίου 

7.061 (d), 7.787 (d) 

22. Κιτρικό οξύ 2.539 (d), 2.660 (d) 

23. Κρεατίνη 3.040 (s), 3.930 (s) 

24. Κρεατινίνη 3.044 (s), 4.054 (s) 
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25. Λευκίνη 0.956 (d), 0.967 (d), 1.670 (m), 3.690 (dd) 

26. Λυσίνη 1.709 (m), 3.775 (t) 

27. Μεθειονίνη 2.142 (m) 

28. Μεθυλαμίνη 2.529 (s) 

29. Μυο-ινοσιτόλη 3.278 (t), 3.633 (t), 4.074 (t) 

30. Ν-ακετυλο-D-

γλυκοζαμίνη 

2.040 (s), 3.637 (m), 3.671 (q), 3.747 (m), 3.787 (m), 3.863-

3.846 (m) 

31. Οξικό οξύ 1.918 (s) 

32. Προλίνη 2.046 (m), 3.344 (m), 4.133 (dd) 

33. Πυροσταφυλικό οξύ 2.372 (s) 

34. Σερίνη 3.833 (dd), 3.970 (m) 

35. Τριμεθυλαμίνη 2.868 (s) 

36. Τυροσίνη 3.947 (dd), 6.900 (m), 7.197 (m) 

37. Φαινυλαλανίνη 3.999 (m), 7.383 (m),  

38. Μυρμηκικό Οξύ 8.461 (s) 

39. Χολίνη 3.224 (s) 

 

Πίνακας 4.2: Μεταβολίτες που ταυτοποιήθηκαν στα 1H-NMR φάσματα δειγμάτων ορού σε pH=7.4. s (singlet): μονή 

κορυφή, d (doublet): διπλή κορυφή, t (triplet): τριπλή κορυφή, q (quartet): τετραπλή κορυφή, dd (doublet of doublets): 

ζεύγος διπλών κορυφών, m (multiplet): πολλαπλή κορυφή, TMAO: Ν-οξείδιο της τριμεθυλαμίνης. 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ Χημική μετατόπιση (ppm) (πολλαπλότητα κορυφών) 

1. 2-υδροξυβουτυρικό οξύ 0.881 (t) 

2. 3-υδροξυβουτυρικό οξύ 1.200 (d), 2.312 & 2.399 (m), 4.152 (m) 

3. TMAO 3.264 (s) 

4. α1 όξινη 

γλυκοπρωτεΐνη 

(ακετυλομάδες) 

2.042 (s) 

5. Ακετόνη 2.230 (s) 

6. Ακετοξικό οξύ 2.282 (s), 3.445 (s) 

7. Αλανίνη 1.482 (d), 3.732 (q) 

8. Αργινίνη 1.682 (m) 
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9. Ασπαραγίνη 2.835 (dd), 2.941 (dd), 3.984 (dd) 

10. Ασπαρτικό οξύ 2.814 (dd), 2.670 (dd) 

11. Βαλίνη 0.991 & 1.042 (d & d), 2.271 (m), 4.577 (d) 

12. Γαλακτικό οξύ 1.330 (d), 4.113 (q) 

13. γ-αμινοβουτυρικό οξύ 3.061 (t) 

14. Γλουταμίνη 2.112 (m), 2.459 (m) 

15. Γλουταμινικό οξύ 2.120 (m), 2.358 (m) 

16. Γλυκερόλη 3.570 (m), 3.660 (m) 

17. Γλυκίνη 3.563 (s) 

18. Γλυκόζη 3.252 (dd), 3.416 (m), 3.463 & 3.498 (m), 3.542 (dd), 3.719 & 

3.746 & 3.771 (m), 3.838 (m), 3.903 (dd), 5.240 (d) 

19. Διμεθυλαμίνη 2.7175 (s) 

20. Θρεονίνη 1.330 (d), 3.610 (d), 4.250 (m) 

21. Ισολευκίνη 0.939 (t), 1.009 (d), 2.008 (m) 

22. Πρωτόνια 

Ιμιδαζολικού 

Δακτυλίου 
7.061 (d), 7.782 (d) 

23. Κιτρικό οξύ 2.538 & 2.675 (d & d) 

24. Κρεατίνη 3.042 (s), 3.9295 (s) 

25. Κρεατινίνη 3.044 7 (s), 4.054 (s) 

26. Λευκίνη 0.956 (d), 0.967 (d), 1.670 (m), 3.694 (dd) 

27. Λυσίνη 1.709 (m), 3.775 (t) 

28. Μεθειονίνη 2.142 (m) 

29. Μεθυλαμίνη 2.527 (s) 

30. Μυο-ινοσιτόλη 3.278 (t), 3.633 (t), 4.074 (t) 

31. Οξικό οξύ 1.918 (s) 

32. Προλίνη 2.046 (m), 3.344 (m), 4.132 (dd) 

33. Πυροσταφυλικό οξύ 2.372 (s) 

34. Σερίνη 3.833 (dd), 3.970 (m) 

35. Τυροσίνη 3.945 (dd), 6.902 (m), 7.197 (m) 

36. Φαινυλαλανίνη 3.119 (dd), 4.002 (m), 7.382 (m) 
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37. Μυρμηκικό οξύ 8.460 (s) 

38. Χολίνη 3.224 (s) 

 

Πίνακας 4.3: Μεταβολίτες που ταυτοποιήθηκαν στα 1H-NMR φάσματα δειγμάτων ούρων σε pH=7.4. s (singlet): 

μονή κορυφή, d (doublet): διπλή κορυφή, t (triplet): τριπλή κορυφή, q (quartet): τετραπλή κορυφή, dd (doublet of 

doublets): ζεύγος διπλών κορυφών, m (multiplet): πολλαπλή κορυφή, TMAO: Ν-οξείδιο της τριμεθυλαμίνης. 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ Χημική μετατόπιση (ppm) (πολλαπλότητα κορυφών) 

1. 1,6-άνυδρο-β-D-γλυκόζη 5.446 (s), 4.638 (dd), 4.072 (d) 

2. 1-μεθυλ-νικοτιναμίδιο 9.264 (s), 8.954 (d), 8.883 (d) 

3. 2-οξογλουταρικό οξύ 2.996 (t), 2.428 (t) 

4. 2-υδροξυ-ισοβουτυρικό οξύ 1.345 (s) 

5. 3-μεθυλο-ιστιδίνη 3.080 (q), 3.171 (dd), 7.024 (s), 7.664 (s) 

6. 3-υδροξυ-ισοβαλερικό οξύ 1.256 (s), 2.364 (s) 

7. 3-υδροξυ-φαινυλοξικό οξύ 3.467 (s), 6.784 (m), 6.862 (m), 7.239 (t) 

8. 4-υδροξυ-φαινυλοξικό οξύ 6.848 (d), 7.153 (d), 3.437 (s) 

9. cis-ακονιτικό οξύ 3.093 (d), 5.651 (s) 

10. N,N-διμεθυλο-γλυκίνη 2.930 (s), 3.725 (s) 

11. N,N-διμεθυλο-φορμαμίδιο 2.858 (s), 3.006 (s), 7.926 (s) 

12. TMAO 3.253 (s) 

13. trans-ακονιτικό οξύ 6.570 (d) 

14. Αιθανολαμίνη 3.143 (d), 3.818 (d) 

15. Ακετόνη 2.222 (s) 

16. Ακετοξικό οξύ 2.286 (s), 3.436 (s) 

17. Αλανίνη 1.464 (d) 

18. Αλλαντοΐνη 5.379 

19. Βαλίνη 0.974 (d), 1.027 (d), 2.256 (m) 

20. Γαλακτικό οξύ 1.318 (d) 

21. Γλουταμίνη 2.436 (m), 2.120 (m) 

22. Γλυκίνη 3.546 (s) 
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23. Γλυκολικό οξύ 3.937 (s) 

24. Γουανιδοξικό οξύ 3.787 (s) 

25. Διμεθυλαμίνη 2.718 (s) 

26. θειικό ινδοξύλιο 7.691 (d), 7.495 (d), 7.267 (t), 7.193 (t), 7.349 (s) 

27. Θρεονίνη 1.306 (d) 

28. Ιμιδαζόλιο 8.160 (s), 7.308 (s) 

29. Ιππουρικό οξύ 3.960 (d), 7.541 (m), 7.627 (m), 7.823 (dd) 

30. Ισοκιτρικό οξύ 2.969 (m) 

31. Ισολευκίνη 0.995 (d) 

32. Ιστιδίνη 7.031 (s), 7.734 (s) 

33. Καρνιτίνη 3.215 (s), 3.420 (m) 

34. Κινολινικό οξύ 7.445 (dd), 7.999 (dd) 

35. Κιτρικό οξύ 2.523 (d), 2.674 (d) 

36. Κρεατίνη 3.027 (s), 3.921 (s) 

37. Κρεατινίνη 3.032 (s), 4.045 (s) 

38. Λευκίνη 0.942 (d), 0.953 (d) 

39. Λυσίνη 1.702 (m) 

40. Μαννιτόλη 3.674 (dd), 3.754 (m), 3.796 (d), 3.863 (dd) 

41. Μεθυλαμίνη 2.599 (s) 

42. Μεθυλο-γουανιδίνη 2.817 (s) 

43. Μεθυλο-σουκινικό 1.073 (d) 

44. Μηλικό οξύ 3.107 (s) 

45. Μυο-ινοσιτόλη 3.533 (dd), 3.632 (t) 

46. Μυρμηκικό οξύ 8.445 (s) 

47. Ξανθίνη 7.893 (s) 

48. Ομοβανιλλικό οξύ 3.855 (s), 6.802 (dd), 6.896 (d), 6.937 (d) 

49. Οξικό οξύ 1.908 (s) 

50. Ουροκανικό οξύ 6.371 (d), 7.294 (d), 7.847 (s) 

51. Πυρογλουταμικό οξύ 2.025 (m), 2.391 (m), 4.169 (dd) 
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52. Πυροσταφυλικό οξύ 2.353 (s) 

53. Σουκινικό οξύ 2.392 (s) 

54. Σουκρόζη 3.484 (t), 4.207 (d), 5.402 (d) 

55. Ταυρίνη 3.426 (t) 

56. Τριγονελλίνη 8.825 (m), 9.110 (s) 

57. Τυροσίνη  3.209 (dd), 3.935 (dd), 6.878 (d), 7.192 (d) 

58. Φαινυλακετυλο-γλουταμίνη 7.413, 7.349, 3.761 

59. Φουμαρικό οξύ 6.510 (s) 

 

Αφού καταγράφηκε το μεταβολικό προφίλ σε κάθε ένα βιολογικό υγρό ακολούθησε 

στατιστική ανάλυση. Συγκεκριμένα οι ομάδες που εξετάσθηκαν για τυχόν διαφοροποιήσεις στο 

μεταβολικό προφίλ είναι οι εξής: 

1. Παιδιά με πρώιμη αδρεναρχή-φυσιολογικά παιδιά σε δείγματα πλάσματος 

2. Παιδιά με πρώιμη αδρεναρχή-φυσιολογικά παιδιά σε δείγματα ορού 

3. Παιδιά με πρώιμη αδρεναρχή-φυσιολογικά παιδιά σε δείγματα ούρων 

4. Αγόρια με πρώιμη αδρεναρχή-κορίτσια με πρώιμη αδρεναρχή σε δείγματα πλάσματος 

5. Αγόρια με πρώιμη αδρεναρχή-κορίτσια με πρώιμη αδρεναρχή σε δείγματα ορού 

6. Αγόρια με πρώιμη αδρεναρχή-κορίτσια με πρώιμη αδρεναρχή σε δείγματα ούρων 

7. Δείγματα πλάσματος-δείγματα ορού από παιδιά με πρώιμη αδρεναρχή 

 

4.1 Μελέτη δειγμάτων πλάσματος παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή και 

φυσιολογικά 

Από το σύνολο των 50 δειγμάτων πλάσματος τα οποία συλλέχθηκαν, αξιοποιήθηκαν τα 49. 

Η μη επιτυχής καταστολή του συντονισμού των πρωτονίων του διαλύτη (H2O) κατά την 

καταγραφή του φάσματος ενός δείγματος φυσιολογικού κοριτσιού, είχε ως αποτέλεσμα αυτό να 

μην είναι αξιοποιήσιμο για την ανάλυση. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ο ακριβής αριθμός 

των δειγμάτων πλάσματος από παιδιά των δύο ομάδων. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν κατά τον 

κατακερματισμό των φασμάτων (bucketing) οι περιοχές συντονισμού του νερού και του EDTA, 

όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υποενότητα 3.4 σχετικά με την καταγραφή και επεξεργασία 



65 

 

NMR φασμάτων, και διαμορφώθηκε ο πίνακας δεδομένων που αξιοποιήθηκε για τις μεθόδους 

στατιστικής ανάλυσης οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια. Ως καταλληλότερη μέθοδος 

διαβάθμισης φασματικών δεδομένων, ύστερα από σύγκριση των διαφόρων μεθόδων 

κανονικοποίησης και διαβάθμισης (1.6 Προεπεξεργασία φασματικών δεδομένων), επιλέχθηκε το 

range scaling. 

 

Πίνακας 4.4: Αριθμός δειγμάτων πλάσματος, που αξιοποιήθηκαν για τη στατιστική ανάλυση, από αγόρια 

και κορίτσια με πρώιμη αδρεναρχή και υγιή παιδιά. 

Ομάδα Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

Πρώιμη Αδρεναρχή 3 24 27 

Υγιή 7 15 22 

Σύνολο 10 40 49 

 

Η Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (PCA), η μη επιβλεπόμενη μέθοδος πολυμεταβλητής 

στατιστικής ανάλυσης που αξιοποιείται, αποδίδει μία πρώτη εικόνα για την κατανομή των 

δεδομένων στο δειγματικό χώρο με βάση τις διαφορές και τις συσχετίσεις των μεταβλητών-

μεταβολιτών των παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή και των φυσιολογικών. Όπως φαίνεται και στην 

Εικόνα 4.4, η PCA δεν ανέδειξε κάποια τάση ομαδοποίησης των δειγμάτων όταν αξιοποιήθηκε η 

πληροφορία που αντιπροσωπεύουν οι δύο πρώτες κύριες συνιστώσες (PC1 και PC2) και το οποίο 

φθάνει το 61.7% της συνολικής πληροφορίας. Δύο δείγματα από την ομάδα των παιδιών με 

πρώιμη αδρεναρχή παρουσιάζουν απόκλιση από την 95% περιοχή εμπιστοσύνης η οποία 

απεικονίζεται με ροζ χρώμα για τη συγκεκριμένη ομάδα. 

Αντίθετα, η επιβλεπόμενη Διαχωριστική Ανάλυση Μερικών Ελαχίστων Τετραγώνων (PLS-

DA), όπως απεικονίζεται στο διδιάστατο και τριδιάστατο διάγραμμα (Εικόνα 4.5), αναδεικνύει 

τάση διαχωρισμού των δύο εξεταζόμενων ομάδων σύμφωνα με τo 57.5 % της συνολικής 

πληροφορίας που ερμηνεύουν οι δύο πρώτες λανθάνουσες συνιστώσες (LV1 και LV2). Ένα 

δείγμα από την ομάδα των φυσιολογικών παιδιών παρουσιάζει απόκλιση από την 95% περιοχή 

εμπιστοσύνης η οποία απεικονίζεται με πράσινο χρώμα για τη συγκεκριμένη ομάδα. Η εικόνα 
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αυτή είναι αποτέλεσμα μεταβολιτών οι οποίοι εμφανίζονται διαφορετικοί στα παιδιά με πρώιμη 

αδρεναρχή. Aπό τα VIP scores της PLS-DA προκύπτει ότι η φασματική περιοχή της γλυκόζης 

 

Εικόνα 4.5: 2D και 3D διάγραμμα της Διαχωριστικής Ανάλυσης Μερικών Ελαχίστων Τετραγώνων (PLS-

DA). Η πρώτη λανθάνουσα μεταβλητή (LV1) εξηγεί το 43.9% και η δεύτερη λανθάνουσα μεταβλητή 
(LV2) το 13.6% της συνολικής πληροφορίας. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα των παιδιών 

με πρώιμη αδρεναρχή και με πράσινο χρώμα τα δείγματα των υγιών. 

Εικόνα 4.4: 2D και 3D διάγραμμα της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA). Η πρώτη κύρια συνιστώσα 

(PC1) εξηγεί το 50.8% και η δεύτερη κύρια συνιστώσα (PC2) το 10.9% της συνολικής πληροφορίας. Με 

κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα των παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή και με πράσινο χρώμα τα 

δείγματα των υγιών. 
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είναι καθοριστική για τη διαφοροποίηση (Εικόνα 4.7). Παρατηρώντας τα μονοδιάστατα φάσματα 

1D 1H-NOESY και 1D 1H-CPMG των δειγμάτων πλάσματος, δεν είναι τόσο εμφανής αυτή η 

συνεισφορά, αφού οι κορυφές συντονισμού μεταβολιτών μικρότερων συγκεντρώσεων 

καλύπτονται από τις αντίστοιχες της γλυκόζης (Εικόνα 4.6). Τα διδιάστατα φάσματα J-res όμως 

 

 

 

αναδεικνύουν την ύπαρξή τους, αν και δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των αντίστοιχων 

 μεταβολιτών. Στο διάγραμμα των VIP score όλοι αυτοί οι μεταβολίτες χαρακτηρίζονται 

«Άγνωστοι» και οι κορυφές συντονισμού αντιστοιχούν είτε στην ίδια ένωση είτε σε διαφορετική. 

Η παρουσία αυτών των επιπλέoν κορυφών εξηγεί και το διαφορετικό βαθμό σημαντικότητας της 

γλυκόζης (αριθμημένος άξονας του διαγράμματος). Τόσο αυτή όσο και η μυο-ινοσιτόλη, η 

προλίνη, καθώς και οι μη ταυτοποιημένοι μεταβολίτες παρουσιάζουν αύξηση στα παιδιά με την 

ενδοκρινολογική διαταραχή σε σχέση με τα φυσιολογικά. Από τη διασταυρούμενη επικύρωση 

(10-fold cross validation) που ακολούθησε, το μοντέλο της PLS-DA έδειξε ακρίβεια 53% και η 

Εικόνα 4.6: Υπέρθεση 5 φασμάτων από δείγματα πλάσματος παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή και 5 

φυσιολογικών. Στην περιοχή 3.58ppm έως 3.23ppm βρίσκονται οι κορυφές συντονισμού της γλυκόζης 

(κόκκινο περίγραμμα), μυο-ινοσιτόλης, προλίνης (μωβ περίγραμμα) και άγνωστων μεταβολιτών. 
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ικανότητα προσαρμογής του όπως εκφράζεται από τον παράγοντα R2 ήταν πολύ χαμηλή 

(R2=0.093). Ο παράγοντας Q2 βρέθηκε αρνητικός και ίσος με -0.054. 

  

Γράφημα 1: Η ακρίβεια και οι παράμετροι R2, Q2 ύστερα από διασταυρούμενη επικύρωση για τις 2 πρώτες 

κύριες συνιστώσες. 

Εικόνα 4.7: VIP scores της PLS-DA σε δείγματα πλάσματος παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή και 
φυσιολογικών. Δεξιά φαίνεται η σχετική μεταβολή των συγκεντρώσεων μεταξύ των δύο ομάδων, όπου το 

κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί σε υψηλότερη συγκέντρωση και το πράσινο σε χαμηλότερη. 
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Η μονομεταβλητή στατιστική ανάλυση η οποία ακολούθησε, μέσω της εφαρμογής του μη 

παραμετρικού ελέγχου Kruskal-Wallis, ανέδειξε στατιστικά σημαντική για την κατηγοριοποίηση 

τη γλυκόζη (p=0.017), την κρεατινίνη (p=0.007), τη βαλίνη (p=0.022), την ισολευκίνη (p=0.009), 

τη λευκίνη (p=0.037) και το μυρμηκικό οξύ (p=0.031). Στην Εικόνα 4.8 απεικονίζονται τα 

αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης. Για τον κάθε ένα από τους παραπάνω μεταβολίτες 

παρατίθεται η σχετική φασματική ένταση καθώς και τα θηκογράμματα για τα δείγματα παιδιών 

με πρώιμη αδρεναρχή (κόκκινο χρώμα) και τα φυσιολογικά (πράσινο χρώμα). Τα θηκογράμματα 

(boxplots) είναι ενδεικτικά της διασποράς των δειγμάτων βάσει των μεταβλητών τους και 

επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών. Συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξηση 

στους μεταβολίτες αυτούς στα παιδιά με πρόωρη ανδρογονική έκκριση. Ακολούθησε FDR 

διόρθωση σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05 ώστε να αποκαλυφθεί εάν κάποιος από τους 

προκύπτοντες μεταβολίτες (με p<0.05) οδήγησε εσφαλμένα σε απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης 

H0 (λάθος τύπου 1), δηλαδή να φαίνεται σημαντικός, ενώ στην πραγματικότητα ήταν αποτέλεσμα 

τυχαιότητας και δεν έπρεπε να απορριφθεί η H0. Κατά την FDR διόρθωση απορρίφθηκαν και οι 

έξι αυτοί μεταβολίτες ως μη πραγματικά σημαντικοί για το διαχωρισμό των δύο υπό εξέταση 

ομάδων. 

Γίνεται αντιληπτό ότι μόνο η γλυκόζη προέκυψε σημαντική και από τις δύο αναλύσεις∙ 

πολυμεταβλητή και μονομεταβλητή. Η βαλίνη, η λευκίνη και η ισολευκίνη αν και δεν προκύπτουν 

από τα πρώτα δέκα VIP scores της PLS-DA, πιθανόν δεν έχουν αμελητέα συνεισφορά στο 

διαχωρισμό καθώς εμπλέκονται από κοινού στο μονοπάτι Βιοσύνθεσης και Αποικοδόμησης της 

Βαλίνης, Λευκίνης και Ισολευκίνης. Αυτή η μεταβολική οδός με τη σειρά της είναι μέρος του 

αμινοξικού μεταβολισμού που, όπως θα συζητηθεί παρακάτω, δείχνει να επηρεάζεται στα παιδιά 

με πρώιμη αδρεναρχή. 
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Εικόνα 4.8: Θηκογράμματα και φασματικές εντάσεις των κορυφών των μεταβολιτών με p.value<0.05 

όπως προέκυψαν από τη μονομεταβλητή ανάλυση. Στο κόκκινο χρώμα αντιστοιχούν τα δείγματα 

πλάσματος παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή και στο πράσινο τα δείγματα των φυσιολογικών παιδιών. 
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4.2 Μελέτη δειγμάτων ορού με πρώιμη αδρεναρχή και φυσιολογικά 

Από το σύνολο των 50 δειγμάτων ορού τα οποία συλλέχθηκαν, αξιοποιήθηκαν τα 48 καθώς 

στο ένα ανακτηθέν φάσμα δεν κατέστη δυνατή η ευθυγράμμιση της βασικής φασματικής γραμμής 

με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο φάσμα να μην είναι συγκρίσιμο με τα υπόλοιπα και κατάλληλο 

για την ανάλυση. Επιπλέον δεν καταγράφηκε το φάσμα ενός δείγματος ορού από ένα κορίτσι με 

πρώιμη αδρεναρχή λόγω ανεπαρκούς ποσότητας δείγματος για την πραγματοποίηση NMR 

πειράματος. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ο ακριβής αριθμός των δειγμάτων ορού από 

παιδιά των δύο ομάδων. Επιπλέον, αφαιρέθηκε κατά τον κατακερματισμό των φασμάτων 

(bucketing) η περιοχή συντονισμού των πρωτονίων του νερού, όπως αναγράφεται αναλυτικά στην 

υποενότητα 3.4 σχετικά με την Καταγραφή και επεξεργασία NMR φασμάτων, και διαμορφώθηκε 

ο πίνακας δεδομένων που αξιοποιήθηκε για τις μεθόδους στατιστικής ανάλυσης οι οποίες 

περιγράφονται στη συνέχεια. Ως καταλληλότερη μέθοδος διαβάθμισης φασματικών δεδομένων, 

ύστερα από σύγκριση των διαφόρων μεθόδων κανονικοποίησης και διαβάθμισης (1.6 

Προεπεξεργασία φασματικών δεδομένων), επιλέχθηκε το range scaling. 

 

Πίνακας 4.5: Αριθμός των δειγμάτων ορού, που αξιοποιήθηκαν για τη στατιστική ανάλυση, από αγόρια 

και κορίτσια με πρώιμη αδρεναρχή και υγιή παιδιά. 

Ομάδα Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

Πρώιμη Αδρεναρχή 2 23 25 

Υγιή 7 16 23 

Σύνολο 10 40 48 

 

Η Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών ούτε στην περίπτωση του ορού παρουσίασε διαχωρισμό 

των δύο ομάδων με βάση το μεταβολικό προφίλ τους. Οι κόκκινες και πράσινες σφαίρες, οι οποίες 

αντικατοπτρίζουν τα παιδιά με πρώιμη αδρεναρχή και φυσιολογικά αντίστοιχα, στο διδιάστατο 

και τριδιάστατο διάγραμμα (Εικόνα 4.9) φαίνονται ανάμεικτες στο δειγματικό χώρο. Παρότι οι 

δύο πρώτες κύριες συνιστώσες επεξηγούν ήδη το 64.4% της συνολικής πληροφορίας φαίνεται ότι 

δεν υπάρχουν μεταβολίτες από το σύνολο του πίνακα δεδομένων οι οποίοι να διαφοροποιούνται 

τόσο πολύ μεταξύ των ομάδων ώστε να προκύψει κατηγοριοποίηση αυτών. Ένα δείγμα από την 

ομάδα των παιδιών με πρόωρη αδρεναρχή και δύο από τα φυσιολογικά δείχνουν να αποκλίνουν 

από την 95% περιοχή εμπιστοσύνης η οποία απεικονίζεται με ροζ χρώμα και με πράσινο για τις 
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δύο ομάδες, αντίστοιχα. Η απόκλιση του δείγματος της πρώτης ομάδας φαίνεται μέσω του 3D 

διαγράμματος. 

Αυτό επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό μέσω της PLS-DA (Εικόνα 4.10), η οποία 

αξιοποιεί πληροφορία για τη διακύμανση των δεδομένων σε ποσοστό 62.1%. Ένα δείγμα από την 

ομάδα των παιδιών με πρόωρη αδρεναρχή και ένα από τα φυσιολογικά παιδιά παρουσιάζουν 

απόκλιση από την 95% περιοχή εμπιστοσύνης η οποία απεικονίζεται με ροζ και πράσινο χρώμα 

αντίστοιχα. Από τα VIP scores της PLS-DA προκύπτει ότι η φασματική περιοχή της γλυκόζης 

είναι καθοριστική για τη διαφοροποίηση, ομοίως με τα δεδομένα πλάσματος (Εικόνα 4.11). Ούτε 

σε αυτή την περίπτωση είναι εμφανής αυτή η συνεισφορά παρατηρώντας τα μονοδιάστατα 

φάσματα, αφού οι κορυφές συντονισμού μεταβολιτών μικρότερων συγκεντρώσεων καλύπτονται 

από τις αντίστοιχες της γλυκόζης (Εικόνα 4.12). Τα διδιάστατα φάσματα J-res όμως αναδεικνύουν 

την ύπαρξη τους, αν και δεν είναι δυνατό να αναγνωριστούν. Στο διάγραμμα των VIP score όλοι 

αυτοί οι μεταβολίτες χαρακτηρίζονται «Άγνωστοι» και οι κορυφές συντονισμού αντιστοιχούν είτε 

στην ίδια ένωση είτε σε διαφορετική. Η παρουσία αυτών εξηγεί και το διαφορετικό βαθμό 

σημαντικότητας της γλυκόζης (αριθμημένος άξονας του διαγράμματος). Η γλυκόζη, το ακετοξικό 

οξύ, τα δύο αμινοξέα σερίνη και αλανίνη, καθώς και οι μη ταυτοποιημένοι μεταβολίτες 

Εικόνα 4.9: 2D και 3D διάγραμμα της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA). Η πρώτη κύρια συνιστώσα 

(PC1) εξηγεί το 55.6% και η δεύτερη κύρια συνιστώσα (PC2) το 8.8% της συνολικής πληροφορίας. Με 
κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα των παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή και με πράσινο χρώμα τα 

δείγματα των υγιών. 
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παρουσιάζουν αύξηση στα παιδιά με την ενδοκρινολογική διαταραχή σε σχέση με τα 

φυσιολογικά. 

Από τη διασταυρούμενη επικύρωση (10-fold cross validation) που ακολούθησε, το 

μοντέλο της PLS-DA έδειξε ακρίβεια 62% και η ικανότητα προσαρμογής του όπως εκφράζεται 

από τον παράγοντα R2 ήταν πολύ χαμηλή (R2=0.116). Αντίστοιχα πολύ χαμηλή είναι και η 

προβλεψιμότητα του μοντέλου αφού Q2=0.022. 

Η μονομεταβλητή στατιστική ανάλυση η οποία πραγματοποιήθηκε για τη μελέτη της 

συνεισφοράς του κάθε μεταβολίτη στη διαφοροποίηση των ομάδων δεν ανέδειξε στατιστικά 

σημαντικούς μεταβολίτες, δηλαδή με p-value<0.05. 

Εικόνα 4.10: 2D και 3D διάγραμμα της Διαχωριστικής Ανάλυσης Μερικών Ελαχίστων Τετραγώνων (PLS-
DA). Η πρώτη λανθάνουσα μεταβλητή (LV1) εξηγεί το 52.1% και η δεύτερη λανθάνουσα μεταβλητή 

(LV2) το 10% της συνολικής πληροφορίας. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα των παιδιών 

με πρώιμη αδρεναρχή και με πράσινο χρώμα τα δείγματα των υγιών. 
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Γράφημα 2: Η ακρίβεια και οι παράμετροι R2, Q2 ύστερα από διασταυρούμενη επικύρωση για τις 2 πρώτες 

κύριες συνιστώσες. 

Εικόνα 4.11: VIP scores της PLS-DA σε δείγματα ορού παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή και φυσιολογικών. 
Δεξιά φαίνεται η σχετική μεταβολή των συγκεντρώσεων μεταξύ των δύο ομάδων, όπου το κόκκινο χρώμα 

αντιστοιχεί σε υψηλότερη συγκέντρωση και το πράσινο σε χαμηλότερη. 



76 

 

 

 

 

4.3 Μελέτη δειγμάτων ούρων με πρώιμη αδρεναρχή και φυσιολογικά 

Από το σύνολο των 50 δειγμάτων ούρων τα οποία συλλέχθηκαν, αξιοποιήθηκαν τα 47 

καθώς το ένα φάσμα δεν είχε καλή ανάλυση ενώ στα άλλα δύο η μη επιτυχής καταστολή του 

νερού και η πολύ υψηλή συγκέντρωση της ουρίας έδειξαν να επηρεάζουν τις υπόλοιπες κορυφές 

του φάσματος λόγω αλλοίωσης της βασικής φασματικής γραμμής. Στον παρακάτω πίνακα 

παρατίθεται ο ακριβής αριθμός των δειγμάτων ούρων από παιδιά των δύο ομάδων. Επιπλέον, 

αφαιρέθηκε κατά τον κατακερματισμό των φασμάτων (bucketing) η περιοχή συντονισμού των 

πρωτονίων του νερού, της ουρίας και του εσωτερικού προτύπου όπως αναγράφεται αναλυτικά 

στην υποενότητα 3.4 σχετικά με την καταγραφή και επεξεργασία NMR φασμάτων, και  

Εικόνα 4.12: Υπέρθεση 5 φασμάτων από δείγματα ορού παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή και 5 

φυσιολογικών. Στην περιοχή 3.91ppm έως 3.41ppm βρίσκονται οι κορυφές συντονισμού της γλυκόζης 

(κόκκινο περίγραμμα), σερίνης (μωβ περίγραμμα), αλανίνης (πράσινο περίγραμμα), ακετοξικού οξέος και 

άγνωστων μεταβολιτών. 
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Πίνακας 4.6: Αριθμός των δειγμάτων ούρων, που αξιοποιήθηκαν για τη στατιστική ανάλυση, από αγόρια 

και κορίτσια με πρώιμη αδρεναρχή και υγιή παιδιά. 

Ομάδα Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

Πρώιμη Αδρεναρχή 3 24 27 

Υγιή 7 13 20 

Σύνολο 10 40 47 

 

διαμορφώθηκε ο πίνακας δεδομένων που αξιοποιήθηκε για τις μεθόδους στατιστικής ανάλυσης οι 

οποίες περιγράφονται στη συνέχεια. Ως καταλληλότερη μέθοδος διαβάθμισης φασματικών 

δεδομένων, ύστερα από σύγκριση των διαφόρων μεθόδων κανονικοποίησης και διαβάθμισης (1.6 

Προεπεξεργασία φασματικών δεδομένων), επιλέχθηκε το autoscaling. 

Η Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών στα δείγματα ούρων δεν είχε ως αποτέλεσμα την 

ομαδοποίηση των δύο ομάδων, όπως απεικονίζεται και στα διαγράμματα της PCA (Εικόνα 4.13). 

Η πρώτη κύρια συνιστώσα ερμηνεύει το 65.8% της συνολικής διακύμανσης ενώ η δεύτερη το 

7.7%. Δύο δείγματα από την ομάδα των παιδιών με πρόωρη αδρεναρχή και ένα από τα 

φυσιολογικά δείχνουν να αποκλίνουν από την 95% περιοχή εμπιστοσύνης η οποία απεικονίζεται 

με ροζ χρώμα και με πράσινο για τις δύο ομάδες, αντίστοιχα. 

Εικόνα 4.13: 2D και 3D διάγραμμα της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA). Η πρώτη κύρια συνιστώσα 

(PC1) εξηγεί το 65.8% και η δεύτερη κύρια συνιστώσα (PC2) το 7.7% της συνολικής πληροφορίας. Με 
κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα των παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή και με πράσινο χρώμα τα 

δείγματα των υγιών. 
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Σημαντικός διαχωρισμός συγκριτικά με τα άλλα δύο βιολογικά υγρά εμφανίζεται ύστερα 

από την πραγματοποίηση της PLS-DA με την αξιοποίηση του 69.6% του συνόλου της 

πληροφορίας, όπως αυτό εκφράζεται από τις δύο πρώτες λανθάνουσες συνιστώσες. Τρία δείγματα 

από την ομάδα των παιδιών με πρόωρη αδρεναρχή και ένα από τα φυσιολογικά δείχνουν να 

 

 

 

 

 

αποκλίνουν από την 95% περιοχή εμπιστοσύνης η οποία απεικονίζεται με ροζ χρώμα και με 

πράσινο για τις δύο ομάδες, αντίστοιχα (Εικόνα 4.14). Η εικόνα αυτή είναι αποτέλεσμα 

μεταβολιτών οι οποίοι εμφανίζονται διαφορετικοί στα παιδιά με πρώιμη αδρεναρχή. Aπό τα VIP 

scores της PLS-DA προκύπτει ότι ο διαχωρισμός συμβαίνει λόγω μεταβολιτών των οποίων οι 

κορυφές εντοπίζονται κυρίως στην αρωματική περιοχή του φάσματος (Εικόνα 4.15). Τα φάσματα 

ούρων διακρίνονται από υψηλό βαθμό αλληλοεπικάλυψης των κορυφών εξαιτίας της πληθώρας 

χημικών ενώσεων οι οποίες απεκκρίνονται σε αυτά, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η 

ταυτοποίηση όλων των κορυφών. Στο διάγραμμα των VIP score όλοι αυτοί οι μεταβολίτες 

χαρακτηρίζονται «Άγνωστοι» και οι κορυφές συντονισμού αντιστοιχούν είτε στην ίδια ένωση είτε 

σε διαφορετική. Το 3-υδροξυ-φαινυλοξικό οξύ, το ομοβανιλλικό οξύ, το trans-ακονιτικό οξύ, το 

θειικό ινδοξύλιο, η φαινυλακετυλο-γλουταμίνη και το ουροκανικό οξύ παρουσιάζουν αύξηση στα 

Εικόνα 4.14: 2D και 3D διάγραμμα της Διαχωριστικής Ανάλυσης Μερικών Ελαχίστων Τετραγώνων (PLS-

DA). Η πρώτη λανθάνουσα μεταβλητή (LV1) εξηγεί το 65.7% και η δεύτερη λανθάνουσα μεταβλητή 

(LV2) το 3.9% της συνολικής πληροφορίας. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα των παιδιών 

με πρώιμη αδρεναρχή και με πράσινο χρώμα τα δείγματα των υγιών. 
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παιδιά με πρώιμη αδρεναρχή συγκριτικά με τα φυσιολογικά. Την ίδια εικόνα δίνουν τα λιπαρά 

οξέα και οι μη ταυτοποιημένες ενώσεις, μεταξύ αυτών και μεταβολίτες με υποκατεστημένο 

ιμιδαζολικό δακτύλιο (Εικόνα 4.16). 

Από τη διασταυρούμενη επικύρωση (10-fold cross validation) που ακολούθησε, το 

μοντέλο της PLS-DA έδειξε ακρίβεια 55.3% και η ικανότητα προσαρμογής του όπως εκφράζεται 

από τον παράγοντα R2 ήταν πολύ χαμηλή (R2=0.056). Αντίστοιχα πολύ χαμηλή είναι και η 

προβλεψιμότητα του μοντέλου αφού Q2=0.012, ενώ για την δεύτερη κύρια συνιστώσα το Q2 είναι 

αρνητικό. 

Η μονομεταβλητή στατιστική ανάλυση η οποία πραγματοποιήθηκε για τη μελέτη της 

συνεισφοράς του κάθε μεταβολίτη στη διαφοροποίηση των ομάδων δεν ανέδειξε στατιστικά 

σημαντικούς μεταβολίτες, δηλαδή με p-value<0.05. Πιθανό αίτιο αυτού είναι η περιορισμένη 

δυνατότητα απομόνωσης περισσότερων μεταβολιτών και πιθανώς στατιστικά σημαντικών λόγω 

υψηλού βαθμού αλληλοεπικάλυψης. 

Εικόνα 4.15: VIP scores της PLS-DA σε δείγματα ούρων παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή και φυσιολογικών. 

Δεξιά φαίνεται η σχετική μεταβολή των συγκεντρώσεων μεταξύ των δύο ομάδων, όπου το κόκκινο χρώμα 

αντιστοιχεί σε υψηλότερη συγκέντρωση και το πράσινο σε χαμηλότερη. 
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  Εικόνα 4.16: Υπέρθεση φασμάτων από δείγματα παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή. Στην περιοχή 6.8ppm 
έως 6.5ppm εμφανίζεται ευρεία κορυφή στο 6.75ppm από το συντονισμό πρωτονίων ακόρεστων 

ατόμων άνθρακα λιπαρών οξέων, σε 10 από τα 27 φάσματα παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή και σε 6 από 

τα 20 φυσιολογικά παιδιά.  

Γράφημα 3: Η ακρίβεια και οι παράμετροι R2, Q2 ύστερα από διασταυρούμενη επικύρωση για τις 2 

πρώτες κύριες συνιστώσες. 
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4.4 Ανάλυση Μεταβολικών Μονοπατιών για τους στατιστικά σημαντικούς 

μεταβολίτες 

Με την ολοκλήρωση της στατιστικής ανάλυσης συγκεντρώθηκαν οι μεταβολίτες οι οποίοι 

δείχνουν σημαντική συνεισφορά στο διαχωρισμό των δύο ομάδων παιδιών στα τρία βιολογικά 

υγρά και γι’ αυτούς πραγματοποιήθηκε Ανάλυση Μεταβολικών Μονοπατιών (Pathway Analysis). 

Ύστερα από την Ανάλυση Εμπλουτισμού (Enrichment Analysis) και την Ανάλυση Τοπολογίας 

Μονοπατιών (Pathway Topology Analysis) προέκυψε ότι 25 μεταβολικές οδοί σχετίζονται με τους 

δώδεκα δοσμένους μεταβολίτες. Στο διάγραμμα μεταβολικών μονοπατιών (Εικόνα 4.17) κάθε 

κύκλος αντιστοιχεί σε ένα μονοπάτι. Όσο πιο κόκκινος είναι ένας κύκλος τόσο στατιστικά 

σημαντικότερο 

 

 

 

Εικόνα 4.17: Ανάλυση Μεταβολικών Μονοπατιών. Κάθε κύκλος αντιστοιχεί σε ένα μεταβολικό μονοπάτι. 

Το χρώμα είναι σύμφωνα με την p-value του μονοπατιού όπως προκύπτει από την Ανάλυση Εμπλουτισμού 

και το μέγεθος του κύκλου είναι ανάλογο της συνεισφοράς του μονοπατιού σε άλλα μεταβολικά μονοπάτια. 
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είναι το μεταβολικό μονοπάτι και όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος τόσο μεγαλύτερη είναι η 

επίδρασή του σε κοντινά μονοπάτια (betweenness centrality). Η p-value για κάθε μία από αυτές 

τις εμπλεκόμενες μεταβολικές οδούς εκφράζει τη στατιστική σημαντικότητά τους και προκύπτει 

από τον εφαρμοζόμενο υπεργεωμετρικό στατιστικό έλεγχο (υποενότητα 1.8). Στα πέντε πρώτα 

μεταβολικά μονοπάτια (Βιοσύνθεση του αμινοακυλο-tRNA, Μεταβολισμός Τυροσίνης, 

Μεταβολισμός Γαλακτόζης, Μεταβολισμός Φαινυλαλανίνης, Μεταβολισμός Κυστεΐνης & 

Μεθειονίνης) εμπλέκονται παραπάνω του ενός σημαντικοί μεταβολίτες, με αποτέλεσμα η 

σημαντικότητά τους να είναι υψηλότερη. Το έκτο μονοπάτι (Βιοσύνθεσης/Αποικοδόμησης 

Κετονοσωμάτων) είναι το τελευταίο κατά σειρά με p-value<0.05 και χαρακτηρίζεται από υψηλή 

βαρύτητα για τις γειτονικές οδούς. Τα υπόλοιπα 19 μονοπάτια χαρακτηρίζονται από p-value>0.05 

και με βαρύτητα πολύ μικρότερη από αυτή της Βιοσύνθεσης/Αποικοδόμησης Κετονοσωμάτων 

(Πίνακας 4.8). 
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Πίνακας 4.7: Συγκεντρωτική καταγραφή των στατιστικά σημαντικών μεταβολιτών, όπως προέκυψαν από 

τα VIP scores της PLS-DA για τα τρία βιολογικά υγρά. Η ελληνικού συστήματος αρίθμηση των 

μεταβολιτών στα δεξιά αποσκοπεί στη διευκόλυνση της αντιστοίχισής τους στα μονοπάτια που 

εμπλέκονται στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 4.8). 

Βιολογικό υγρό Μεταβολίτης 

Π
λ

ά
σ

μ
α

 Γλυκόζη (α) 

Μυο-ινοσιτόλη (β) 

Προλίνη (γ) 

Ο
ρ

ό
ς 

Γλυκόζη 

Ακετοξικό οξύ (δ) 

Σερίνη (ε) 

Αλανίνη (στ) 

Ο
ύ

ρ
α

 

3-υδροξυ-φαινυλοξικό οξύ (ζ) 

ομοβανιλλικό οξύ (η) 

trans-ακονιτικό οξύ (θ) 

θειικό ινδοξύλιο (ι) 

φαινυλακετυλο-γλουταμίνη (ια) 

ουροκανικό οξύ (ιβ) 

λιπαρά οξέα 
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Πίνακας 4.8: Τα 25 μεταβολικά μονοπάτια, με τις αντίστοιχες παραμέτρους, από την Ανάλυση 
Εμπλουτισμού (Enrichment Analysis) και Ανάλυση Τοπολογίας Μονοπατιών (Pathway Topology 

Analysis). Αντιστοίχιση με τους μεταβολίτες οι οποίοι αναγράφονται σύμφωνα με την αρίθμηση στον 

παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4.7). 

Μεταβολικό Μονοπάτι Μεταβολίτες p-value impact 

1. Βιοσύνθεση του αμινοακυλο-tRNA γ, ε, στ 0.00401 0.05634 

2. Μεταβολισμός Τυροσίνης δ, ζ, η 0.00416 0.05093 

3. Μεταβολισμός Γαλακτόζης α, β 0.01413 0.00276 

4. Μεταβολισμός Φαινυλαλανίνης ζ, ια 0.01689 0 

5. Μεταβολισμός Κυστεΐνης και Μεθειονίνης ε, στ 0.02556 0.01197 

6. Σύνθεση και αποικοδόμηση κετονοσωμάτων δ 0.02714 0.7 

7. Μεταβολισμός Κυανοαμινοξέων ε 0.07088 0 

8. Μεταβολισμός Θείου ε 0.07941 0 

9. Μεταβολισμός Ταυρίνης-Υποταυρίνης στ 0.08787 0.03237 

10. Μεταβολισμός Σεληνοαμινοξέων στ 0.09626 0 

11. Μεταβολισμός Αλανίνης, Γλουταμινικού και 

Ασπαρτικού οξέος 
στ 0.10458 0.05698 

12. Μεταβολισμός Σφιγγολιπιδίων ε 0.10871 0 

13. Γλυκόλυση/Γλυκονεογένεση α 0.13315 0 

14. Μονοπάτι Φωσφορικών Πεντοζών α 0.13716 0 

15. Μεταβολισμός Μεθανίου ε 0.14514 0.01751 

16. Μεταβολισμός Προπιονικού οξέος δ 0.14910 0.02848 

17. Μεταβολισμός Φωσφορικής Ινοσιτόλης β 0.16479 0.13703 

18. Αποικοδόμηση Βαλίνης, Λευκίνης, 

Ισολευκίνης 
δ 0.16867 0 

19. Μεταβολισμός Βουτανικού οξέος δ 0.16867 0.0403 

20. Μεταβολισμός Ιστιδίνης ιβ 0.18402 0.06765 

21. Μεταβολισμός Ασκορβικού και Αλδαρικού 

οξέος 
β 0.18782 0 

22. Μεταβολισμός Γλυκίνης, Σερίνης, Θρεονίνης ε 0.19912 0.13604 

23. Μεταβολισμός Αμύλου και Σουκρόζης ε 0.20657 0.01703 

24. Μεταβολισμός Αργινίνης, Προλίνης γ 0.30121 0.10231 

25. Μεταβολισμός Αμινοσακχάρων και 

Νουκλεοσιδίων 
α 0.33673 0 
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4.5 Συγκριτική μελέτη αγοριών και κοριτσιών με πρώιμη αδρεναρχή σε 

δείγματα πλάσματος, ορού και ούρων 

Επόμενο βήμα της μελέτης αποτέλεσε η συγκριτική μελέτη αγοριών και κοριτσιών με 

πρόωρη αδρεναρχή στα τρία βιολογικά υγρά. Το σύνολο των δειγμάτων περιλαμβάνει μόνο τρία 

αγόρια και είκοσι τέσσερα κορίτσια, δηλαδή η αναλογία είναι 1:8. Το τόσο μικρό πλήθος αγοριών 

δεν επιτρέπει την αντικειμενική σύγκριση με τα κορίτσια καθώς οι μεταβολίτες με βαρύτητα για 

το διαχωρισμό των ομάδων είναι κυρίως αποτέλεσμα της υψηλής ή χαμηλής συγκέντρωσής τους 

σε ένα από τα τρία αγόρια. Με άλλα λόγια δε διαμορφώνεται ένα αξιόπιστο, χαρακτηριστικό 

μοτίβο για τη συγκεκριμένη ομάδα αλλά η αξιοποίηση περισσότερων δειγμάτων αγοριών ίσως 

έδινε χρήσιμες πληροφορίες για το μεταβολικό αποτύπωμα μεταξύ των δύο φύλων. Παρόλ’ αυτά 

παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα για τις ομάδες αυτές. Ο αριθμός των παιδιών τα οποία 

συμπεριελήφθησαν για την ανάλυση κάθε βιολογικού υγρού αναγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

Πίνακας 4.9: Αριθμός δειγμάτων αγοριών και κοριτσιών με πρώιμη αδρεναρχή. 

Πρώιμη Αδρεναρχή Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

Πλάσμα 3 24 27 

Ορός 2 23 25 

Ούρα 3 24 27 

 

Τα δείγματα πλάσματος και ούρων αφορούν και τα 27 παιδιά με την ενδοκρινολογική 

διαταραχή. Όσον αφορά τον ορό, από το σύνολο των 27 δειγμάτων τα οποία συλλέχθηκαν, 

αξιοποιήθηκαν τα 25. Στο ένα ανακτηθέν φάσμα (αγόρι) δεν κατέστη δυνατή η ευθυγράμμιση της 

βασικής φασματικής γραμμής με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο φάσμα να μην είναι συγκρίσιμο 

με τα υπόλοιπα και κατάλληλο για την ανάλυση. Επιπλέον δεν καταγράφηκε το φάσμα ενός 

δείγματος ορού από ένα κορίτσι με πρώιμη αδρεναρχή καθώς η ποσότητα ήταν ανεπαρκής για τις 

απαιτήσεις του πειράματος. Επιπλέον, ο κατακερματισμός των φασμάτων καθώς και η 

προεπεξεργασία των δεδομένων, που προηγούνται της στατιστικής ανάλυσης, δεν 

τροποποιήθηκαν για το εκάστοτε βιολογικό υγρό. Η αλλαγή σε σχέση με το πρώτο μέρος της 

μελέτης (πρώιμη αδρεναρχή-φυσιολογικά) αφορά τις εξεταζόμενες ομάδες (αγόρια-κορίτσια). 
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Η ανάλυση κυρίων συνιστωσών (PCA) δεν ανέδειξε τάση κατηγοριοποίησης των ομάδων 

στο πλάσμα, τον ορό ή τα ούρα, κάτι το οποίο δύναται να αναιρεθεί εάν αυξηθεί το σύνολο των 

αγοριών.  

Εικόνα 4.18: 2D και 3D διάγραμμα της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA) σε δείγματα ορού. Η πρώτη 
κύρια συνιστώσα (PC1) εξηγεί το 57% και η δεύτερη κύρια συνιστώσα (PC2) το 9.6% της συνολικής 

πληροφορίας. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα των αγοριών και με πράσινο χρώμα τα δείγματα 

των κοριτσιών με πρώιμη αδρεναρχή. 

Εικόνα 4.19: 2D και 3D διάγραμμα της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA) σε δείγματα πλάσματος. Η 

πρώτη κύρια συνιστώσα (PC1) εξηγεί το 52.3% και η δεύτερη κύρια συνιστώσα (PC2) το 9.7% της 

συνολικής πληροφορίας. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα των αγοριών και με πράσινο 

χρώμα τα δείγματα των κοριτσιών με πρώιμη αδρεναρχή. 
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Εικόνα 4.21: 2D και 3D διάγραμμα της Διαχωριστικής Ανάλυσης Μερικών Ελαχίστων Τετραγώνων (PLS-

DA) σε δείγματα πλάσματος. Η πρώτη λανθάνουσα μεταβλητή (LV1) εξηγεί το 43.5% και η δεύτερη 
λανθάνουσα μεταβλητή (LV2) το 12.4% της συνολικής πληροφορίας. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται 

τα δείγματα των αγοριών και με πράσινο χρώμα τα δείγματα των κοριτσιών με πρώιμη αδρεναρχή. 

Εικόνα 4.20: 2D και 3D διάγραμμα της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA) σε δείγματα ούρων. Η 
πρώτη κύρια συνιστώσα (PC1) εξηγεί το 69.2% και η δεύτερη κύρια συνιστώσα (PC2) το 8.5% της 

συνολικής πληροφορίας. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα των αγοριών και με πράσινο 

χρώμα τα δείγματα των κοριτσιών με πρώιμη αδρεναρχή. 
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Εικόνα 4.23: 2D και 3D διάγραμμα της Διαχωριστικής Ανάλυσης Μερικών Ελαχίστων Τετραγώνων (PLS-

DA) σε δείγματα ούρων. Η πρώτη λανθάνουσα μεταβλητή (LV1) εξηγεί το 68.7% και η δεύτερη 

λανθάνουσα μεταβλητή (LV2) το 5.6% της συνολικής πληροφορίας. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα 

δείγματα των αγοριών και με πράσινο χρώμα τα δείγματα των κοριτσιών με πρώιμη αδρεναρχή. 

Εικόνα 4.22: 2D και 3D διάγραμμα της Διαχωριστικής Ανάλυσης Μερικών Ελαχίστων Τετραγώνων (PLS-

DA) σε δείγματα ορού. Η πρώτη λανθάνουσα μεταβλητή (LV1) εξηγεί το 46.1% και η δεύτερη λανθάνουσα 

μεταβλητή (LV2) το 18.2% της συνολικής πληροφορίας. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα 

των αγοριών και με πράσινο χρώμα τα δείγματα των κοριτσιών με πρώιμη αδρεναρχή. 
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Η επιβλεπόμενη μέθοδος Μερικών Ελαχίστων Τετραγώνων (PLS-DA) αναδεικνύει σαφή 

διαχωρισμό των δύο ομάδων. Οι μεταβολίτες με τη μεγαλύτερη επίδραση προκύπτουν από τα VIP 

scores της εκάστοτε PLS-DA και παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο πίνακα 

(Πίνακας 4.10). Στα κορίτσια όλοι οι μεταβολίτες βαρύτητας παρουσιάζουν μειωμένα επίπεδα σε 

σχέση με τα τρία αγόρια, εξαιρουμένης της τυροσίνης. Οι μεταβολικές διαφορές οι οποίες 

εντοπίζονται δεν αποτυπώνουν αντικειμενική εικόνα για τις σχετικές συγκεντρώσεις μεταξύ των 

βιολογικών υγρών των δύο φύλων. Παραδείγματος χάριν, το 3-υδροξυ-βουτυρικό οξύ το οποίο 

δείχνει να καθορίζει τη διαφοροποίηση στα δείγματα πλάσματος αλλά και ορού, είναι αποτέλεσμα 

της αυξημένης συγκέντρωσής του σε ένα μόνο από τα 3 δείγματα των αγοριών. Ταυτόχρονη 

αύξηση εμφανίζουν το ακετοξικό οξύ και η ακετόνη, καθώς αυτές οι δύο ενώσεις, μαζί με το 3-

υδροξυ-βουτυρικό οξύ, ανήκουν στα κετονοσώματα Εικόνα 4.24. 

 

 

Εικόνα 4.24: Υπέρθεση φασμάτων από δείγματα πλάσματος των τριών αγοριών (πάνω) και μικρού 

τυχαίου αριθμού κοριτσιών (κάτω) με πρώιμη αδρεναρχή. Απεικονίζονται οι κορυφές συντονισμού του 3-

υδροξυ-βουτυρικού οξέος, του ακετοξικού οξέος και της ακετόνης. 
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Πίνακας 4.10: Μεταβολή στα κορίτσια των μεταβολιτών στους οποίους οφείλεται ο διαχωρισμός από τα 

αγόρια με πρώιμη αδρεναρχή ύστερα από την PLS-DA στα δεδομένα των τριών βιολογικών υγρών. 

Leu: λευκίνη, Ile: ισολευκίνη, Pro: προλίνη, TMAO: Ν-οξείδιο της τριμεθυλαμίνης 

Βιολογικό υγρό Μεταβολίτης Μεταβολή στα κορίτσια 
Π

λ
ά

σ
μ

α
 Τυροσίνη  

3-υδροξυ-βουτυρικό οξύ 

 

 

Άγνωστος 

Ο
ρ

ό
ς 

Γλουταμινικό οξύ 

3-υδροξυ-βουτυρικό οξύ 

Μυο-ινοσιτόλη 

Γλυκόζη 

Leu, Ile, Pro  

Γλυκερόλη 

Άγνωστοι 

ΤΜΑΟ 

Ο
ύ

ρ
α

 

Κρεατινίνη 

Διμεθυλογλυκίνη 

Υποκατεστημένος 

ιμιδαζολικός δακτύλιος 

Άγνωστοι 

 

4.6 Σύγκριση δειγμάτων πλάσματος και ορού παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή 

Με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση των τριών βιολογικών υγρών τα οποία συλλέχθηκαν 

και αναλύθηκαν, ένα μέρος της παρούσας εργασίας εστίασε στη συγκριτική μελέτη δειγμάτων 

πλάσματος και ορού από τα παιδιά με πρώιμη αδρεναρχή. Από το σύνολο των δειγμάτων, 

αφαιρέθηκαν δύο δείγματα ορού (υποενότητα 4.2). Τα ούρα δε συμπεριελήφθησαν σε αυτή τη 

συγκριτική μελέτη λόγω της διαφορετικής φύσης και περιεχομένου τους σε μεταβολίτες. Η 

Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA) και η Διαχωριστική Ανάλυση Μερικών Ελαχίστων 

Τετραγώνων (PLS-DA) έδειξαν υψηλής ακρίβειας διαχωρισμό των δύο ομάδων (Εικόνα 4.26, 

Εικόνα 4.27). Οι παράμετροι R2 και Q2 προέκυψαν επίσης ικανοποιητικές (Γράφημα 4). Για τη 



91 

 

διαμόρφωση των δύο μοντέλων αξιοποιήθηκε το 68.1% και το 67,8% της συνολικής πληροφορίας 

όπως αυτό ερμηνεύεται από τις δύο πρώτες κύριες και λανθάνουσες συνιστώσες αντίστοιχα Για 

τον κατακερματισμό των φασμάτων (bucketing) αφαιρέθηκαν οι περιοχές συντονισμού του νερού 

και του EDTA, τόσο από το πλάσμα όσο και από τον ορό ώστε να είναι πιο εύστοχη η σύγκριση 

παρότι στον ορό οι κορυφές συντονισμού μεταβολιτών στα σημεία αυτά δεν επικαλύπτονται από 

το EDTA (Εικόνα 4.25). Συγκεκριμένα δεν συμπεριελήφθησαν οι περιοχές 5.106-4.358ppm, 2.62-

2.55ppm, 2.716-2.689ppm, 3.24-3.075ppm και 3.633-3.599ppm. Ως μέθοδος προεπεξεργασίας 

των δεδομένων διατηρήθηκε το range scaling όπως και στις προηγούμενες στατιστικές αναλύσεις 

δειγμάτων πλάσματος και ορού. 

 

Πίνακας 4.11: Αριθμός των δειγμάτων πλάσματος και ορού που συλλέχθηκαν από αγόρια και κορίτσια με 

πρώιμη αδρεναρχή. 

Ομάδα Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

Πλάσμα 3 24 27 

Ορός 2 23 25 

Σύνολο 5 47 52 

 

Τα VIP scores της PLS-DA αναδεικνύουν τους μεταβολίτες οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ των 

δύο βιολογικών υγρών. Πρόκειται για το κιτρικό οξύ, τη γλυκερόλη, τη N-ακετυλο-D-

γλυκοζαμίνη, τη λευκίνη, την αργινίνη, το γ-αμινοβουτυρικό οξύ, τη μεθυλαμίνη, τη γλυκόζη 

καθώς και μεταβολίτες οι οποίοι δεν ήταν δυνατό να ταυτοποιηθούν από τη διαθέσιμη 

βιβλιογραφία. Επιπλέον οι περιοχές συντονισμού 7.25ppm, 7.31ppm και 7.29ppm δεν 

αποδίδονται σε συγκεκριμένους μεταβολίτες καθώς οι κορυφές αγγίζουν τα όρια του θορύβου. 

Ωστόσο, εφόσον είναι στην αρωματική περιοχή πιθανολογείται η παρουσία μεταβολιτών οι οποίοι 

διαθέτουν υποκατεστημένο αρωματικό δακτύλιο. Όλοι οι παραπάνω παρουσιάζονται αυξημένοι 

στα δείγματα πλάσματος συγκριτικά με τα δείγματα ορού. Εκτός αυτών, η μία διπλή κορυφή της 

βαλίνης στα 3.58ppm, η διπλή της θρεονίνης στα 3.61ppm, η πολλαπλή της φαινυλαλανίνης στα 

3.13ppm καθώς και η μονή της διμεθυλαμίνης είναι εμφανείς μόνο στα φάσματα ορού καθώς στα 
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φάσματα πλάσματος επικαλύπτονται από τη μία κορυφή συντονισμού του H-EDTA και του Mg-

EDTA. Επιπλέον στον ορό δεν παρατηρείται τριμεθυλαμίνη και N-ακετυλο-D-γλυκοζαμίνη.  

Εικόνα 4.25: Υπέρθεση 3 φασμάτων πλάσματος (πάνω) και 3 φασμάτων ορού (κάτω) όπου απεικονίζονται 

οι διαφορές τους στις περιοχές που συντονίζονται τα πρωτόνια του αντιπηκτικού παράγοντα EDTA. 
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Εικόνα 4.27: 2D και 3D διάγραμμα της Διαχωριστικής Ανάλυσης Μερικών Ελαχίστων Τετραγώνων (PLS-
DA). Η πρώτη λανθάνουσα μεταβλητή (LV1) εξηγεί το 49.8% και η δεύτερη λανθάνουσα μεταβλητή (LV2) 

το 18% της συνολικής πληροφορίας. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα πλάσματος και με 

πράσινο χρώμα τα δείγματα ορού παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή. 

Εικόνα 4.26: 2D και 3D διάγραμμα της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA). Η πρώτη κύρια συνιστώσα 
(PC1) εξηγεί το 54.7% και η δεύτερη κύρια συνιστώσα (PC2) το 13.4% της συνολικής πληροφορίας. Με 

κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα δείγματα πλάσματος και με πράσινο χρώμα τα δείγματα ορού παιδιών 

με πρώιμη αδρεναρχή. 
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Γράφημα 4: Η ακρίβεια και οι παράμετροι R2, Q2 ύστερα από διασταυρούμενη επικύρωση για τις 2 πρώτες 

κύριες συνιστώσες. 

Εικόνα 4.28: VIP scores της PLS-DA σε δείγματα πλάσματος και ορού παιδιών με πρώιμη. Δεξιά φαίνεται 

η σχετική μεταβολή των συγκεντρώσεων μεταξύ των δύο ομάδων, όπου το κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί σε 

υψηλότερη συγκέντρωση και το πράσινο σε χαμηλότερη. 
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Η μονομεταβλητή στατιστική ανάλυση η οποία ακολούθησε, μέσω της εφαρμογής του μη 

παραμετρικού ελέγχου Kruskal-Wallis, ανέδειξε στατιστικά σημαντική για την κατηγοριοποίηση 

τη γλυκόζη (p=0.044), τη μυο-ινοσιτόλη (p=0.030), τη Ν-ακετυλο-D-γλυκοζαμίνη (p=1.609e-05), 

τη γλουταμίνη (p=0.003), τη λευκίνη (p=0.0005), τη βαλίνη (p=0.018), το 3-υδροξυβουτυρικό οξύ 

(p=0.030), την αλανίνη (p=0.049), το μυρμηκικό οξύ (p=0.039), τη φαινυλαλανίνη (p=3.349e-05), 

το πυροσταφυλικό οξύ (p=2.061e-05) και έναν μη ταυτοποιημένο μεταβολίτη με κορυφή 

συντονισμού στα 3.365ppm (p=8.765e-07). Ακολούθησε FDR διόρθωση σε επίπεδο 

σημαντικότητας α=0.05 ώστε να αποκαλυφθεί εάν κάποιος από τους προκύπτοντες μεταβολίτες 

(με p<0.05) οδήγησε εσφαλμένα σε απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης H0 (λάθος τύπου 1), 

δηλαδή να φαίνεται σημαντικός, ενώ στην πραγματικότητα ήταν αποτέλεσμα τυχαιότητας και δεν 

έπρεπε να απορριφθεί η H0. Κατά την FDR διόρθωση απορρίφθηκαν οι πέντε από τους δώδεκα 

αυτούς μεταβολίτες ως μη πραγματικά σημαντικοί για το διαχωρισμό των δύο υπό εξέταση 

ομάδων (Πίνακας 4.12). Στην Εικόνα 4.29 απεικονίζονται τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής 

ανάλυσης. Για τον κάθε ένα από τους παραπάνω μεταβολίτες παρατίθεται η σχετική φασματική 

ένταση καθώς και τα θηκογράμματα για τα δείγματα παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή (κόκκινο 

χρώμα) και τα φυσιολογικά (πράσινο χρώμα). Αύξηση παρατηρείται στη γλυκόζη, στη N-

ακετυλο-D-γλυκοζαμίνη, στο πυροσταφυλικό οξύ στα δείγματα πλάσματος ενώ μειώνονται τα 

αμινοξέα γλουταμίνη, φαινυλαλανίνη, λευκίνη και ο άγνωστος μεταβολίτης. Τα θηκογράμματα 

(boxplots) είναι ενδεικτικά της διασποράς των δειγμάτων βάσει των μεταβλητών τους και 

επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών. 
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Εικόνα 4.29: Θηκογράμματα και φασματικές εντάσεις των κορυφών των μεταβολιτών με FDR 
p.value<0.05, όπως προέκυψαν από τη μονομεταβλητή ανάλυση. Στο κόκκινο χρώμα αντιστοιχούν τα 

δείγματα πλάσματος και στο πράσινο τα δείγματα ορού παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή. 
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Πίνακας 4.12: Οι FDR p-values των μεταβολιτών, υπολογισμένες βάσει των διαφορών στα δύο παράγωγα 

αίματος σε δείγματα παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή 

Μεταβολίτης FDR p-value 

Άγνωστος 2.717e-05 

N-ακετυλο-D-γλυκοζαμίνη 0.0002 

Πυροσταφυλικό οξύ 0.0002 

Φαινυλαλανίνη 0.0006 

Λευκίνη 0.0032 

Γλουταμίνη 0.0160 

Γλυκόζη 0.0194 

 

Τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής και μονομεταβλητής στατιστικής ανάλυσης 

παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες για τη συνεισφορά των μεταβολιτών στην 

κατηγοριοποίηση των δειγμάτων πλάσματος και ορού. Λόγω αλληλοεπικάλυψης των κορυφών 

δεν κατέστη δυνατή η ξεχωριστή ανάλυση μερικών μεταβολιτών οι οποίοι προέκυψαν από τα VIP 

scores της PLS-DA, δηλαδή της αργινίνης, της μεθυλαμίνης, του κιτρικού οξέος, και της 

γλυκερόλης. Αντίστοιχα, μεταβολίτες όπως η φαινυλαλανίνη, το πυροσταφυλικό οξύ, η 

γλουταμίνη και ο άγνωστος μεταβολίτης (3.365ppm) προέκυψαν σημαντικοί μόνο όταν 

εξετάσθηκαν ξεχωριστά για τη συνεισφορά τους. Όσον αφορά τη λευκίνη, η μονομεταβλητή 

ανάλυση υποδεικνύει ότι είναι μειωμένη στα δείγματα πλάσματος παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή, 

συγκριτικά με τα δείγματα ορού. Αξίζει να τονιστεί ότι σε αυτή την περίπτωση η λευκίνη 

εξετάσθηκε χωριστά για τη συνεισφορά της στην κατηγοριοποίηση των ομάδων και επιλέχθηκε 

συγκεκριμένα η κορυφή συντονισμού της στα 0.95ppm όπου δε συναντώνται πρωτόνια 

συντονισμού άλλων μεταβολιτών. Στα πλαίσια της πολυμεταβλητής ανάλυσης προέκυψε 

στατιστικά σημαντική η περιοχή 1.67-1.65ppm όπου εκτός από τη λευκίνη συντονίζονται τα 

πρωτόνια και της αργινίνης. Συνεπώς, από τα VIP scores της PLS-DA δεν προκύπτει καθαρή 

εικόνα για τη σχετική συγκέντρωση της λευκίνης μεταξύ των υπό εξέταση ομάδων, καθώς 

επηρεάζεται από την ύπαρξη της αργινίνης. 

Με την ολοκλήρωση της στατιστικής ανάλυσης συγκεντρώθηκαν οι μεταβολίτες οι οποίοι 

δείχνουν να έχουν σημαντική συνεισφορά στο διαχωρισμό των δύο βιολογικών υγρών και γι’ 

αυτούς πραγματοποιήθηκε Ανάλυση Μεταβολικών Μονοπατιών (Pathway Analysis) (Πίνακας 

4.13). Ύστερα από την Ανάλυση Εμπλουτισμού (Enrichment Analysis) και την Ανάλυση 

Τοπολογίας Μονοπατιών (Pathway Topology Analysis) προέκυψαν 34 μεταβολικές οδοί 
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σύμφωνα με τους έντεκα δοσμένους μεταβολίτες. Στο διάγραμμα μεταβολικών μονοπατιών 

(Εικόνα 4.30) κάθε κύκλος αντιστοιχεί σε ένα μονοπάτι.. Όσο πιο κόκκινος είναι ένας κύκλος 

τόσο στατιστικά σημαντικότερο είναι το μεταβολικό μονοπάτι και όσο μεγαλύτερο είναι το 

μέγεθος τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδρασή του σε κοντινά μονοπάτια (betweenness centrality). 

Οι αριθμημένοι κύκλοι αντιστοιχούν στα μονοπάτια με p-value<0.05 τα οποία καταγράφονται και 

σε πίνακα (Πίνακας 4.14). 

  

Εικόνα 4.30: Ανάλυση Μεταβολικών Μονοπατιών. Κάθε κύκλος αντιστοιχεί σε ένα μεταβολικό μονοπάτι. 
Το χρώμα είναι σύμφωνα με την p-value του μονοπατιού όπως προκύπτει από την Ανάλυση Εμπλουτισμού 

και το μέγεθος του κύκλου είναι ανάλογο της συνεισφοράς του μονοπατιού σε άλλα μεταβολικά μονοπάτια. 
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Πίνακας 4.13: Συγκεντρωτική καταγραφή των στατιστικά σημαντικών μεταβολιτών, όπως προέκυψαν από 
τα VIP scores της PLS-DA για τα δύο βιολογικά υγρά. Η ελληνικού συστήματος αρίθμηση των 

μεταβολιτών στα δεξιά τους αποσκοπεί στη διευκόλυνση της αντιστοίχισής τους στα μονοπάτια που 

εμπλέκονται στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 4.14). 

Μεταβολίτες 

Κιτρικό οξύ (α) Πυροσταφυλικό οξύ (ζ) 

Μεθυλαμίνη (β) Φαινυλαλανίνη (η) 

Αργινίνη (γ) Λευκίνη (θ) 

Γλυκερόλη (δ) Γλουταμίνη (ι) 

Γλυκόζη (ε) γ-αμινοβουτυρικό οξύ (ια) 

N-ακετυλο-D-γλυκοζαμίνη (στ)  

 

Πίνακας 4.14: Τα 14 σημαντικότερα, βάσει της p-value, μεταβολικά μονοπάτια με τις αντίστοιχες 

παραμέτρους από την Ανάλυση Εμπλουτισμού (Enrichment Analysis) και Ανάλυση Τοπολογίας 

Μονοπατιών (Pathway Topology Analysis). Αντιστοίχιση με τους μεταβολίτες οι οποίοι αναγράφονται 

σύμφωνα με την αρίθμηση στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4.13). 

Μεταβολικό Μονοπάτι Μεταβολίτες p-value impact 

1. Μεταβολισμός Αλανίνης, Γλουταμινικού και 

Ασπαρτικού οξέος 
ζ, ι, ια  0.00014 0.30959 

2. Βιοσύνθεση του αμινοακυλο-tRNA γ, η, θ, ι 0.00024 0 

3. Μεταβολισμός Αργινίνης, Προλίνης γ, ζ, ι, ια 0.00027 0.14537 

4. Κύκλος Krebs α, ζ 0.00345 0.15351 

5. Βιοσύνθεση Βαλίνης, Λευκίνης, Ισολευκίνης ζ, θ 0.00626 0.03498 

6. Γλυκόλυση/Γλυκονεογένεση ζ, ε 0.00822 0.0953 

7. Μονοπάτι Φωσφορικών Πεντοζών ζ, ε 0.00874 0 

8. Μεταβολισμός Αζώτου η, ι 0.01283 0 

9. Μεταβολισμός Βουτανικού οξέος ζ, ια 0.01347 0.09583 

10. Μεταβολισμός Γαλακτόζης δ, ε 0.01413 0.00276 

11. Μεταβολισμός Φαινυλαλανίνης ζ, η 0.01689 0.11906 

12. Μεταβολισμός Γλυοξυλικού οξέος και 

Δικαρβοξυλικών οξέων 
α, ζ 0.02064 0.00326 

13. Μεταβολισμός D-Αργινίνης και D-Ορνιθίνης γ 0.03603 0 

14. Μεταβολισμός D-Γλουταμίνης και D-

Γλουταμινικού οξέος 
ι 0.04924 0.02674 
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

5.1 Παιδιά με πρώιμη αδρεναρχή-φυσιολογικά παιδιά 

Η μεταβολομική ανάλυση στα δείγματα πλάσματος, ορού και ούρων παιδιών με πρώιμη 

αδρεναρχή και παιδιών με φυσιολογική ανδρογονική σύνθεση για την ηλικία τους ανέδειξε 

μερικές διαφορές στο μεταβόλωμα μεταξύ των δύο υπό εξέταση ομάδων καθώς και μεταξύ των 

τριών βιολογικών υγρών. Η σημαντικότητα των διαφορών αυτών και η αποσαφήνιση των 

εμπλεκόμενων μεταβολικών οδών θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να καθοριστούν με τη 

διεξαγωγή περισσότερων μελετών. 

Συγκεντρωτικά, από την πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι η γλυκόζη, η 

μυο-ινοσιτόλη και η προλίνη είναι οι τρεις γνωστοί μεταβολίτες οι οποίοι φαίνονται αυξημένοι 

στα δείγματα πλάσματος παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή, ενώ την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και η 

γλυκόζη, το ακετοξικό οξύ, η σερίνη και η αλανίνη στα δείγματα ορού. Επιπροσθέτως, τα επίπεδα 

του 3-υδροξυ-φαινυλοξικού οξέος, του ομοβανιλλικού οξέος, του trans-ακονιτικού οξέος, του 

θειικού ινδοξυλίου, της φαινυλακετυλο-γλουταμίνης, του ουροκανικού οξέος, των λιπαρών οξέων 

και μεταβολιτών με υποκατεστημένο ιμιδαζολικό δακτύλιο είναι αυξημένα στα δείγματα ούρων 

παιδιών με αυξημένα ανδρογόνα πριν από την ηλικία των 8 και 9 ετών για τα αγόρια και τα 

κορίτσια, αντίστοιχα. Σχετική αύξηση στη συγκέντρωση εντοπίζεται και για άγνωστους 

μεταβολίτες, των οποίων οι κορυφές συντονισμού βρίσκονται στις φασματικές περιοχές που 

αναγράφονται στα VIP scores της παραπάνω ενότητας. Η μονομεταβλητή στατιστική ανάλυση 

δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικούς μεταβολίτες με p-value<0.05 ύστερα από την FDR 

διόρθωση για κανένα από τα τρία βιολογικά υγρά. Ωστόσο, μέσω της πολυμεταβλητής 

προσέγγισης, τα ούρα φαίνεται να οδηγούν σε καλύτερη κατηγοριοποίηση των παιδιών με πρώιμη 

αδρεναρχή και των παιδιών με φυσιολογική ανδρογονική έκκριση για την ηλικία τους, κάτι το 

οποίο δείχνει να μη συμβαίνει όταν το βιολογικό υγρό που επιλέγεται για τη μεταβολομική 

ανάλυση είναι ένα από τα δύο παράγωγα αίματος. Η τάση για διαχωρισμό των δειγμάτων 

πλάσματος παιδιών με την υπό μελέτη ενδοκρινολογική διαταραχή σε σχέση με τα φυσιολογικά 

είναι ασθενέστερη. Τo ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τα δείγματα ορού των δύο ομάδων. 
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Αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) και 

τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Μεταβολικών Μονοπατιών σχεδιάστηκαν τα περισσότερα από 

τα μονοπάτια τα οποία εμπλέκονται στις διαφοροποιήσεις του μεταβολικού προφίλ των παιδιών 

με πρόωρη ανδρογονική απελευθέρωση (Εικόνα 5.1). Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται οι 

μεταβολικές οδοί  της Γλυκόλυσης/ Γλυκονεογένεσης, Φωσφορικών Πεντοζών, Φωσφορικής 

Ινοσιτόλης, Κιτρικού Οξέος, Βιοσύνθεσης/ Αποικοδόμησης Κετονοσωμάτων, Αποικοδόμησης 

Λιπαρών Οξέων και των αμινοξέων Ιστιδίνη, Κυστεΐνη-Μεθειονίνη, Αργινίνη-Προλίνη, Γλυκίνη-

Εικόνα 5.1: Διαγραμματική απεικόνιση των στατιστικά σημαντικών μεταβολιτών και των μεταβολικών 

μονοπατιών στα οποία εμπλέκονται. Οι μεταβολίτες με κόκκινο, μπλε και πράσινο χρώμα είναι αυξημένοι 

στα δείγματα πλάσματος, ορού και ούρων αντίστοιχα. Τα κόκκινα βέλη υποδεικνύουν την είσοδο της 
γλυκόζης στα τέσσερα πιθανά μονοπάτια της καθώς και την είσοδο της σερίνης στον κύκλο του κιτρικού 

οξέος. 
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Σερίνη-Θρεονίνη, Τρυπτοφάνης, Τυροσίνης, Φαινυλαλανίνη. Οι μεταβολίτες με κόκκινο, μπλε 

και πράσινο χρώμα είναι αυξημένοι, σύμφωνα με την πολυμεταβλητή ανάλυση, στα δείγματα 

πλάσματος, ορού και ούρων αντίστοιχα. Κομβική θέση φαίνεται να έχει η γλυκόζη. Οι αυξημένες 

συγκεντρώσεις της στο αίμα, το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα δείγματα πλάσματος και ορού, 

είναι ενδεικτικές υπεργλυκαιμίας. Όπως ήδη αναφέρθηκε, έρευνες έχουν δείξει ότι τα επίπεδα της 

γλυκόζης αίματος σε κατάσταση νηστείας είναι αυξημένα σε κορίτσια με πρώιμη αδρεναρχή και 

μακροπρόθεσμα έχουν συνδεθεί με την εμφάνιση υπερινσουλιναιμίας από την προσπάθεια του 

οργανισμού να αντισταθμίσει τη μη απορρόφηση της γλυκόζης από τα ανθεκτικά στην ινσουλίνη 

κύτταρα (Ibáñez et al., 1997) (Utriainen et al., 2007). Ενδέχεται η εικόνα που προκύπτει από τις 

ανωτέρω αναλύσεις να σχετίζονται με αυτές τις παρατηρήσεις. Ακολούθως περιγράφεται 

συνοπτικά η συνεισφορά των εν λόγω μεταβολιτών στις βιοχημικές διεργασίες και διερευνάται η 

σύνδεσή τους με τα γλυκαιμικά επίπεδα. 

Η μυο-ινοσιτόλη είναι ένα από τα εννέα στερεοϊσομερή της ινοσιτόλης με τη μεγαλύτερη 

αφθονία μαζί με τη χιρο-ινοσιτόλη. Στον άνθρωπο συντίθεται κυρίως στους νεφρούς με πρόδρομο 

μόριο την D-6-φωσφορική γλυκόζη, μετατρέπεται σε τριφωσφορική μυο-ινοσιτόλη και δρα ως 

δευτερογενής αγγελιοφόρος στην ενδοκυτταρική μεταγωγή σήματος. Μεταξύ των βιολογικών 

διεργασιών στις οποίες εμπλέκεται, είναι η αποικοδόμηση των λιπαρών οξέων και η μεταγωγή 

σήματος της ινσουλίνης. Η γλυκόζη εμπλέκεται στην απορρόφηση της μυο-ινοσιτόλης από τα 

κύτταρα καθώς μοιράζονται τους ίδιους μεταφορείς (ιοντικοί δίαυλοι νατρίου). Σε κατάσταση 

υπεργλυκαιμίας, κάτι το οποίο ενισχύεται από τα VIP scores πλάσματος και ορού για τα παιδιά με 

πρώιμη αδρεναρχή, η μυο-ινοσιτόλη δεν περνά στα κύτταρα καθώς την συναγωνίζονται οι 

μεγάλες συγκεντρώσεις γλυκόζης για την είσοδο σε αυτά μέσω των διαύλων. Έτσι οι 

συγκεντρώσεις της στο αίμα λόγω μη κυτταρικής απορρόφησης είναι αυξημένες (Εικόνα 5.1) και 

δε διεκπεραιώνει το ρόλο της -η ίδια και οι ινοσιτολικές φωσφογλυκάνες- στην οδό ρύθμισης της 

ινσουλίνης. Αυτό που κάνει φυσιολογικά είναι να ενισχύσει τη φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών 

IRS (insulin receptor substrate) οι οποίες είναι σημαντικές για την κυτταρική απόκριση της 

ινσουλίνης. Η μυο-ινοσιτόλη χρησιμοποιείται μάλιστα σε συνδυασμό με τη χιρο-ινοσιτόλη για τη 

θεραπεία γυναικών με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) και για τον έλεγχο του 

υπερανδρογενισμού (χαρακτηριστικός και στην πρώιμη αδρεναρχή) (Bevilacqua & Bizzarri, 

2018) (Bizzarri & Carlomagno, 2014) (Diamanti-Kandarakis & Antonogeorgos, 2002). Υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη οδηγεί σε μειωμένη ηπατική σύνθεση της πρωτεΐνης 
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πλάσματος SHBG (sex-hormone binding globulin), επομένως λιγότερα ανδρογόνα δεσμεύονται 

σε αυτή και περισσότερα είναι ελεύθερα για να εισέλθουν στους ιστούς και να προσδεθούν στους 

ανδρογονικούς υποδοχείς (Strain et al., 1994). 

Η ινσουλίνη πέραν από την είσοδο της γλυκόζης στα κύτταρα, επάγει και την απορρόφηση 

των αμινοξέων από τους ιστούς, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα επίπεδα τους στο αίμα 

(Costanzo, 2017). Η αύξηση επομένως της αλανίνης, προλίνης, σερίνης στα δύο παράγωγα 

αίματος είναι πιθανό να οφείλεται σε μειωμένη δράση ινσουλίνης, αν ληφθούν υπόψιν και οι 

υψηλότερες συγκεντρώσεις της γλυκόζης στα παιδιά με πρώιμη αδρεναρχή. Αυτή η ανεπάρκεια 

στα κύτταρα τόσο της γλυκόζης όσο και των αμινοξέων, σηματοδοτεί την έναρξη της 

γλυκονεογένεσης. Μία από τις οδούς είναι η αποικοδόμηση των πρωτεϊνών ενδοκυτταρικά ώστε 

να αντισταθμιστεί η αμινοξική απώλεια και να καλυφθούν οι ανάγκες του οργανισμού σε ενέργεια 

αφού τα προκύπτοντα αμινοξέα -και προϊόντα τους- καταλήγουν σε κάποιο από τα βασικά 

ενδιάμεσα του κύκλου του κιτρικού οξέος. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αύξηση των αμινοξέων στα 

κύτταρα, κατ’ επέκταση του μεταβολισμού τους, ενώ οι αυξημένες ποσότητες των προϊόντων τους 

τελικά απεκκρίνονται νεφρικά και πιθανόν έτσι να δικαιολογείται η αύξηση του θειικού 

ινδοξυλίου, του 3-υδροξυ-φαινυλοξικού οξέος, της φαινυλακετυλο-γλουταμίνης, του 

ομοβανιλλικού οξέος και του ουροκανικού οξέος τα οποία προκύπτουν από τα αρωματικά 

αμινοξέα τρυπτοφάνη, τυροσίνη, φαινυλαλανίνη και ιστιδίνη. Μία ακόμα έμμεση πηγή γλυκόζης 

είναι η αποικοδόμηση λιπαρών οξέων στα μιτοχόνδρια σε κατάσταση σοβαρής νηστείας ή σε 

παθολογικές καταστάσεις όπου δεν είναι δυνατή η πρόσληψή της από τα κύτταρα. Στο ήπαρ, λόγω 

απουσίας οξαλοξικού οξέος, το ακετυλο-συνένζυμο Α (a-coA) δεν μετατρέπεται σε κιτρικό οξύ 

αλλά συνθέτει τα τρία κετονοσώματα τα οποία ακολούθως απελευθερώνονται στο αίμα 

(κετοναιμία) και είναι πλέον διαθέσιμα να αξιοποιηθούν από τους άλλους ιστούς (εκτός ήπατος) 

για παραγωγή ενέργειας μέσω του κύκλου του Krebs. Συνθέτονται επίσης και από αμινοξέα. Σε 

αυτό το μηχανισμό είναι πιθανό να οφείλεται η αυξημένη συγκέντρωση ακετοξικού οξέος αλλά 

και του 3-υδροξυ-βουτυρικού οξέος και της ακετόνης (J. M. Berg et al., 2002) (Kanehisa & Goto, 

2000). 

Ακόμα, ανοδική εικόνα στα ούρα παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή παρουσιάζει το trans-

ακονιτικό οξύ. Είναι ισομερές του cis-ακονιτικού οξέος από το οποίο προκύπτει μέσω της 

ακονιτικής ισομεράσης, μετατρέπεται σε ιτακονικό οξύ μέσω της trans δικαρβοξυλάσης, κι 

επιπλέον αποτελεί υπόστρωμα της trans-ακονιτικής μεθυλοτρανσφεράσης για τη μετατροπή της 
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S-αδενοσυλ-μεθειονίνης σε S-αδενοσυλ-ομοκυστεΐνη. Μεταβολή στη δράση των ενζύμων αυτών 

είναι πιθανόν υπεύθυνη για την αυξημένη νεφρική απέκκριση του trans-ακονιτικού οξέος. 

Εκτός από τους μεταβολίτες οι οποίοι προκύπτουν σημαντικοί μέσω της στατιστικής 

ανάλυσης, το ενδιαφέρον κεντρίζει η N-ακετυλο-D-γλυκοζαμίνη (NAG) από την παρατήρηση των 

φασμάτων πλάσματος (Εικόνα 5.2). Από το σύνολο των 27 παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή, τα 18 

έχουν NAG και από τα υπόλοιπα 9 παιδιά τα 3 έχουν κυρίως γλυκόζη, ενώ τα 6 έχουν και κάποιον 

κοινό, μη ταυτοποιημένο μεταβολίτη με κορυφές συντονισμού στα 3.65// και 3.75ppm έως 

3.70ppm. Από τα φυσιολογικά παιδιά μόνο 3 δε διαθέτουν NAG, εκ των οποίων μόνο το 1 

παρουσιάζει το μοτίβο των κορυφών το οποίο αντιστοιχεί στον άγνωστο μεταβολίτη. Σε 

περιπτώσεις αντίστασης της ινσουλίνης, η γλυκόζη αίματος είναι αυξημένη και η φωσφορική 

γλυκόζη εκτός των άλλων μονοπατιών της (φωσφορικών πεντοζών το οποίο είναι σημαντικό για 

την παραγωγή NADPH για τη σύνθεση χοληστερόλης και γλυκόλυσης) περνά στο μονοπάτι της 

εξωζαμίνης όπου τελικά μετατρέπεται σε UDP-NAG και αποθηκεύεται στους ιστούς. 
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5.2 Διερεύνηση πλάσματος και ορού παιδιών με πρώιμη αδρεναρχή 

Σχετικά με τη σύγκριση των δύο παραγώγων αίματος στα δείγματα των παιδιών με την 

ενδοκρινολογική διαταραχή, ο σαφής διαχωρισμός είναι αποτέλεσμα του κιτρικού οξέος, 

γλυκερόλης, N-ακετυλο-D-γλυκοζαμίνης, λευκίνης, αργινίνης, γ-αμινοβουτυρικού οξέος, 

μεθυλαμίνης, γλυκόζης, πυροσταφυλικού οξέος, γλουταμίνης, λευκίνης, βαλίνης και του μη 

ταυτοποιημένου μεταβολίτη (3.365ppm), όπως αυτοί προέκυψαν από την πολυμεταβλητή και 

μονομεταβλητή στατιστική ανάλυση. Παρόλο που τα δύο βιολογικά υγρά παρουσιάζουν πολύ 

λίγες διαφορές ως προς τη σύσταση των μεταβολιτών τους, τα διαγράμματα της μη επιβλεπόμενης 

και της επιβλεπόμενης ανάλυσης έδειξαν ότι τα δύο υγρά διαχωρίζονται με ακρίβεια 89% γεγονός 

που οδηγεί στο συμπέρασμα πως η κατηγοριοποίηση είναι κυρίως αποτέλεσμα ποσοτικών 

μεταβολών. Διαφορά στις σχετικές εντάσεις παρατηρήθηκε στους ανωτέρω στατιστικά 

Εικόνα 5.2: Υπέρθεση φασμάτων από δείγματα πλάσματος (3.91ppm-3.64ppm). 

Α. Το 1 φάσμα φυσιολογικού παιδιού και τα 27 φάσματα από παιδιά με πρώιμη αδρεναρχή εκ των οποίων 

τα 18 έχουν Ν-ακετυλο-D-γλυκοζαμίνη (NAG). Οι περιοχές συντονισμού των πρωτονίων της είναι εντός 
κόκκινων περιγραμμάτων. 

Β. Τα 9 φάσματα στα οποία δεν εντοπίζεται η NAG. Τα 3 περιέχουν τις κορυφές συντονισμού μόνο των 

πρωτονίων της γλυκόζης, ενώ στα υπόλοιπα 6 παρατηρείται άγνωστος μεταβολίτης (μωβ περίγραμμα). 
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σημαντικούς μεταβολίτες, εκ των οποίων μόνο η φαινυλαλανίνη, η γλουταμίνη, η λευκίνη και ο 

άγνωστος μεταβολίτης (3.365ppm) δείχνουν μείωση στο πλάσμα. Ο αμινοξικός μεταβολισμός, ο 

κύκλος του κιτρικού οξέος, η γλυκόλυση/ γλυκονεογένεση είναι μόνο μερικά από τα μονοπάτια 

στα οποία φαίνεται να οφείλεται η κατηγοριοποίηση. Οι μεταβολές αυτές παρατηρούνται και σε 

ομάδες ατόμων οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από ασθένεια ή άλλη διαταραχή, ενώ στα πλαίσια 

της ενδοκρινολογικής διαταραχής η οποία εξετάζεται, ενδέχεται κάποιες να εντείνονται ή να 

εξαλείφονται λόγω των μεταβολικών τροποποιήσεων. Αιτιολογούνται από πληθώρα παραγόντων 

οι οποίοι αναφέρονται ακολούθως. 

Τα φιαλίδια και η συλλογή των δειγμάτων, η θερμοκρασία, το διάστημα πριν την 

αποθήκευσή τους και η ίδια η φύση των δύο βιολογικών υγρών είναι κάποιοι από τους παράγοντες 

οι οποίοι πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τα αντίστοιχα πρωτόκολλα. Παρόλ’ αυτά, επιβάλλονται 

συχνά μικρές διαφοροποιήσεις οι οποίες συνίσταται να λαμβάνονται υπόψιν κατά την ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα το πλάσμα λαμβάνεται από νωπό δείγμα αίματος ύστερα από την 

προσθήκη αντιπηκτικού παράγοντα και φυγοκέντρηση για την απομάκρυνση των κυττάρων. Με 

άλλα λόγια το πλάσμα είναι το υδατικό συστατικό του αίματος στο οποίο φυσιολογικά 

κυκλοφορούν έμμορφα στοιχεία όπως κύτταρα (αιμοπετάλια, ερυθροκύτταρα, λευκοκύτταρα), 

πρωτεΐνες (αλβουμίνη, σφαιρίνες, παράγοντες πήξης, λιποπρωτεΐνες), ηλεκτρολύτες, ορμόνες, 

βιταμίνες, αζωτούχες ενώσεις, οξυγόνο (O2), διοξείδιο του άνθρακα (CO2) (Widmaier et al., 

2008). Με την προσθήκη αντιπηκτικού η διαδικασία πήξης αναστέλλεται είτε με τη δέσμευση 

μεταλλικών ιόντων οι οποίοι επάγουν τον καταρράκτη πήξεως (κιτρικό οξύ, 

αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ-EDTA), είτε με ενεργοποίηση της αντιθρομβίνης. Ο 

διαφορετικός μηχανισμός τους, αλλά και οι κορυφές συντονισμού τους στο 1H-NMR φάσμα έχουν 

ως αποτέλεσμα την τροποποίηση του φασματικού μεταβολικού προφίλ. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η μείωση της γλυκόζης σε δείγματα πλάσματος όταν χρησιμοποιείται η ηπαρίνη 

καθώς ενεργοποιεί την αντιθρομβίνη η οποία διαθέτει τέσσερις θέσεις γλυκοζυλίωσης κι έτσι 

ύστερα από τη φυγοκέντρηση η αντιθρομβίνη με τα δεσμευμένα μόρια γλυκόζης απομακρύνονται 

με τα άλλα έμμορφα συστατικά. Από την άλλη μεριά, το υγρό που λαμβάνεται όταν το νωπό 

δείγμα αίματος αφεθεί σε ηρεμία, χωρίς την προσθήκη αντιπηκτικού, είναι ο ορός και δεν περιέχει 

τους παράγοντες πήξης (Widmaier et al., 2008). Η απουσία αντιπηκτικού συνεπάγεται επίσης 

απουσία πρόσθετων κορυφών στο φάσμα NMR, άρα απλούστερα φάσματα, πληρέστερη 

ταυτοποίηση, και απουσία μεταβολών εξαιτίας της δράσης του (ηπαρίνη). Ωστόσο μελέτες έχουν 
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δείξει ότι το ακρυλικό τζελ που εμπεριέχεται στα φιαλίδια συλλογής ορού για το διαχωρισμό των 

κυτταρικών συστατικών (Maire & Schlüter, 2017), σχετίζεται με αλλαγή στα επίπεδα μεταβολιτών 

(γλυκερόλη, προλίνη, αλανίνη, λιπαρά οξέα, κ.α.) και των αντίστοιχων μονοπατιών τους. Μάλιστα 

ορισμένα από αυτά που προέκυψαν στατιστικώς σημαντικά από τη μελέτη των López-Bascón et 

al (Φωσφορικών Πεντοζών, Βιοσύνθεσης Αμινοξέων Γλυκόλυσης) εμφανίζονται σημαντικά και 

στην παρούσα μελέτη (López-Bascón et al., 2016). Σχετικά με τη φύση των δύο παραγώγων, αξίζει 

να τονιστεί ότι η πήξη αίματος είναι μια πολύπλοκη βιολογική διεργασία στην οποία εμπλέκεται 

πληθώρα ενζύμων, πρωτεϊνικών πηκτικών παραγόντων και άλλων συμπαραγόντων. Κομβικό 

ρόλο έχουν τα εικοσανοειδή (προσταγλανδίνες, λευκοτριένια, θρομβοξάνες) των οποίων η 

βιοσύνθεση διεγείρεται από την έναρξη της πήξης με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις των 

εμπλεκόμενων μεταβολιτών στον ορό να μην αντιστοιχούν σε αυτές του πλάσματος (Psychogios 

et al., 2011) (Fischer, 1986).  
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6 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

Κυρίαρχο μελλοντικό στόχο αποτελεί η αύξηση του αριθμού των δειγμάτων και κυρίως των 

αγοριών ώστε όχι μόνο να ενισχυθούν τα αποτελέσματα για τις δύο ομάδες παιδιών αλλά να 

διερευνηθεί και η πιθανή ύπαρξη κάποιου χαρακτηριστικού μεταβολικού μοτίβου μεταξύ αγοριών 

και κοριτσιών. Μάλιστα σε ένα αγόρι φαίνονται ιδιαίτερα αυξημένα τα κετονοσώματα γεγονός το 

οποίο θα μπορούσε να υποδεικνύει διαβητική κετοξέωση αλλά θα χρειαζόταν μεγαλύτερος 

αριθμός αγοριών για να διαπιστωθεί εάν είναι ένα τυχαίο γεγονός ή εάν στο φύλο αυτό 

συγκεκριμένα η πρόωρη αδρεναρχή συνδέεται με τη συγκεκριμένη εικόνα κετονοσωμάτων. 

Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι κατά τη φυγοκέντρηση των ούρων σε αρκετά δείγματα έμενε 

ως ίζημα μια ροζ σκόνη. Το ίζημα στα ούρα είναι ενδεικτικό παθολογικών καταστάσεων και το 

συγκεκριμένο χρώμα μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε τροφών όπως παντζάρια, μούρα είτε 

πήγματος αίμης σε αιματουρία, αιμολυτική αναιμία, ραβδομυόλυση, πορφυρία. Aκόμα μπορεί να 

οφείλεται σε άλλον παράγονται (π.χ. φάρμακα, χαμηλό pH ούρων) οπότε η κατάσταση ονομάζεται 

Σύνδρομο Ροζ Ούρων (Tucker & Perazella, 2019). Μελλοντικός στόχος λοιπόν σχετικά με αυτό 

είναι ο έλεγχος για τη φύση του ιζήματος και η διερεύνηση συσχετίσεων με το μεταβολικό προφίλ 

των παιδιών. Η πραγματοποίηση της ανοσοενζυμικής μεθόδου Elisa (Enzyme-linked 

Immunosorbent Assay) είναι ένας ακόμα στόχος, ώστε να ανιχνευθούν τα στεροειδή του ορού 

αίματος και να αναζητηθούν οι συσχετίσεις με το μεταβολικό αποτύπωμα και κατόπιν με τα 

κλινικά χαρακτηριστικά των παιδιών. 

Η περαιτέρω διερεύνηση και η εξέταση νέων κατηγοριοποιήσεων, για παράδειγμα με βάση 

την ηλικία, το δείκτη μάζας σώματος, την οστική ηλικία, τα γλυκαιμικά επίπεδα, είναι απαραίτητη 

ώστε να μελετηθεί η πρώιμη διαταραχή εις βάθος. 
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