
“Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσουμε άλλη μια συνεργασία που 
καλύπτει τις ανάγκες σας για σπάνιες και 
εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις που 
αφορούν τα μεταβολικά νοσήματα.” 

 

(σελίδα 7)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
συνεργασία με 
NeoLab









 Τα οφέλη από την συμμετοχή σε πρόγραμμα Eξωτερικού Ποιοτικού ελέγχου, είναι αυτονόητα και 
έχουν αναλυθεί σε προηγούμενα άρθρα από αυτό εδώ το έντυπο. Επιγραμματικά σας θυμίζω ότι: 
Η συμμετοχή σε εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο δίνει μία εμπεριστατωμένη και αντικειμενική εικόνα του 
εργαστηρίου. Τοποθετεί τα αποτελέσματα του εργαστηρίου σε σχέση με τα υπόλοιπα περίπου 3000 
εργαστήρια που παγκόσμια αναλύουν το ίδιο ακριβώς φιαλίδιο. Δίνει την σιγουριά  ότι το αποτέλεσμα 
το οποίο δίνει στον ασθενή το εργαστήριο έχει  ακριβώς αυτήν την τιμή και ότι είναι αδύνατο πρακτικά 
να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε. Τέλος, δίνει την σιγουριά στον ασθενή ότι οπουδήποτε στον κό-
σμο και αν αναλυθεί το ίδιο δείγμα θα έχει ελάχιστη απόκλιση στο αποτέλεσμά του.

Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος ποιοτικός έλεγχος της Biorad είναι:
  Το μέγεθος και η εξειδίκευση στους ποιοτικούς ελέγχους της συγκεκριμένης εταιρείας.
  Ο αριθμός των εργαστηρίων που συμμετέχουν (άρα και το μέγεθος του στατιστικού δείγματος).

  Η παγκόσμια διασπορά των εργαστηρίων που συμμετέχουν (αποκλείεται ένα ελαττωματικό 
  αντιδραστήριο να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες του κόσμου ενώ είναι πολύ
  πιθανό να συμβεί σε μία μικρή τοπική αγορά).

  Οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις ποιότητας οι οποίες διέπουν την παραγωγή, την διάθεση
  και την ανάλυση των δειγμάτων.

  Το γεγονός ότι ο ίδιος Ποιοτικός έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την διαπίστευση του
  εργαστηρίου (η υψηλότερη δυνατή πιστοποίηση εργαστηρίου κλινικής χημείας).

  Τα λεπτομερή και αναλυτικά reports τυπωμένα και μέσω διαδικτύου.
 Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του τμήματος ποιότητας, και 

η δυνατότητα αυτόματης αποστολής των αποτελεσμάτων (χωρίς κανένα χειρόγραφο ή αντιγραφή), 
μέσω του QC Manager του Biomember Advanced. 





ΒΑΣΙΚOΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡO-
ΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛYΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚH ΧΡΗΣΙΜOΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΙΚOΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜOΣ 
ΑΜΙΝΟΞEΩΝ ΣΤΟ ΠΛAΣΜΑ, 
ΣΤΑ ΟYΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΝΥ.

Αξιολόγηση ασθενών με πιθανά προβλήματα 
εγγενούς μεταβολισμού.
Βοήθημα στην αξιολόγηση ενδοκρινικών διαταραχών, νόσων  

του ήπατος, μυϊκών παθήσεων, νεοπλασματικών νόσων, νευρο-
λογικές διαταραχών, διατροφικών διαταραχών, νεφρικής ανε-
πάρκειας, και εγκαυμάτων.

ΠΟΣΟΤΙΚOΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜOΣ 
ΜΕΘΥΛΜΑΛΟΝΙΚΟY ΟΞEΟΣ 

(MMA) ΣΤΟ ΠΛAΣΜΑ

Αξιολόγηση των παιδιών με σημάδια  και συμπτώματα της 
μευλμαλονικής οξυαιμίας. 
Ο πλέον αξιόπιστος δείκτης  για την αξιολόγηση τών ατόμων με 

σημάδια και συμπτώματα που σχετίζονται με ποικίλες αιτίες της 
ανεπάρκειας κοβαλαμίνης.
Λειτουργικός δείκτης ανεπάρκειας της βιταμίνης B12.
Ευαίσθητος δείκτης για την οριστική διάγνωση της πρόωρης 

ανεπάρκειας βιταμίνης B12 μέσω ενιαίας δοκιμής.
ΠΟΣΟΤΙΚOΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜOΣ 

ΓΑΛΑΚΤΙΚΟY - ΠΥΡΟΣΤΑ-
ΦΥΛΙΚΟY ΟΞEΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΝΑΛΟΓIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛAΣΜΑ

Έλεγχος για πιθανές διαταραχές του μεταβολισμού των μιτοχονδρίων.
Διάγνωση διαταραχών νεογλυκογένεσης.

ΠΟΣΟΤΙΚOΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜOΣ 
ΚΑΡΝΙΤΙΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ 

ΚΑΙ  ΣΤΑ ΟΥΡΑ

Αξιολόγηση ασθενών με κλινική υποψία για ένα ευρύ φάσμα συνθη-
κών που περιλαμβάνουν εγγενή προβλήματα μεταβολισμού, κυρίως
οργανικών οξυουριών, διαταραχές οξείδωσης.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΟΞΕΩΝ ΣΤΑ ΟΥΡΑ

Εντοπισμός νεογνών υπόπτων για μεταβολικά 
ενδοκρινολογικά νοσήματα.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ.

Αξιολόγηση της μεταβολικής κατάστασης ατόμων 
με ενδοκρινοπάθειες.
Παρακολούθηση του σακχαρώδους διαβήτη και συσχέτιση του 

με την αντίσταση στην ινσουλίνη.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜOΣ ΛΙΠΑΡΩΝ 
ΟΞΕΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΑΛΥΣΟΥ / 

ΦΥΤΑΝΙΚΟΥ - ΠΡΙΣΤΑΝΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ

Εντοπισμός υπεροξυσωμικών διαταραχών.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΠΟΥΡΙΝΩΝ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΩΝ 

ΣΤΑ ΟΥΡΑ.
Αξιολόγηση κλινικών ενδείξεων όπως, ψυχοκινητική καθυστέρηση, 

δυστονία, συχνές λοιμώξεις,αναιμία.
ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΒΙΟΤΙΝΙΔΑΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.

Διάγνωση ανεπάρκειας βιοτινιδάσης.

ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



Τροφές που περιέχουν βιταμίνη D είναι ο κρόκος του αυγού, τα ψάρια 
και μεγάλος αριθμός φυτών. 

Η 25(ΟΗ)D βιολογικά είναι αδρανής. Η δραστική μορφή της βιταμίνης D 
είναι η 1,25(ΟΗ)2D. Το κυριότερο μεταβολικό προϊόν της 1,25(ΟΗ)2D είναι 
η 24,25(ΟΗ)2D,που έχει μικρή βιολογική δράση, αλλά στην κυκλοφορία 
είναι 100 φορές μεγαλύτερη από την 1,25(ΟΗ)2D. Ο μέσος χρόνος ημί-
σειας ζωής της 25ΟΗD είναι 2-3 εβδομάδες, ενώ της ενεργής της μορφής 
1,25(ΟΗ)2D είναι μόνο 5 ώρες δημιουργώντας έτσι προβλήματα στην 
αξιόπιστη μέτρησή της.

Η πιο αξιόπιστη εκτίμηση των επιπέδων της βιταμίνης D, με τις διαθέ-
σιμες δοκιμασίες ρουτίνας (RIA, ELISA και χημειοφωταύγεια), είναι η 
μέτρηση της συγκέντρωσης της ολικής 25(OH)D, όπου μετρούνται συγχρό-
νως, χωρίς να διαχωρίζονται, οι μορφές της 25(OH)D3 και 25(OH)D2.

Η υψηλή μεταβλητότητα στις μετρήσεις της 25(OH)D η οποία παρατη-
ρείται με τις χρησιμοποιούμενες δοκιμασίες, λόγω των διαφορών στη τυπο-
ποίηση μεταξύ τους, η έλλειψη ισομερούς αναγνώρισης των μεταβολιτών 
25(OH)D2 και 25(OH)D3 και η έλλειψη μεθοδολογίας αναφοράς, συχνά 
δημιουργούν σύγχυση στην εκτίμηση της κατάστασης της βιταμίνης D 
στον ανθρώπινο οργανισμό.

Μέθοδος αναφοράς της μέτρησης της βιταμίνης D θεωρείται η υγρή χρω-
ματογραφία φασματομετρία μάζας (LC-MS/MS) με την οποία διαχωρίζονται 
και οι δύο μορφές της 25(OH)D, δηλαδή η 25(OH)D3 και 25(OH)D2. 

Η μέθοδος αυτή, λόγω του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για την εξαγωγή 
των αποτελεσμάτων, δεν χρησιμοποιείται ευρέως σαν μέθοδος ρουτίνας. 
Ο ακριβής ορισμός των βέλτιστων τιμών αναφοράς της 25(ΟΗ)D στον ορό 
αποτελεί θέμα διαμάχης. 

Είναι γενικά αποδεκτό για την εκτίμηση της κατάστασης της 25(OH)D 
τα ακόλουθα εύρη τιμών: 

Έλλειψη <11 ng/mL. Επάρκεια 30-100 ng/mL. 

Ανεπάρκεια 11-29 ng/mL. Τοξικότητα >100 ng/mL 
(κατά άλλους >150 ng/mL). 



σε Υπασβεστιαιμία.
Κλινική διαταραχή 25(ΟΗ)D 1,25(OH)2D

Έλλειψη βιταμίνης D ↓ ↓ή↑

Νεφροσικό σύνδρομο ↓ ↓ή↑

Νεφρική ανεπάρκεια Φ ↓

Σοβαρή Υπατοκυτταρική νόσος ↓ ↓ή↑

Υπερφωσφαταιμία Φ ↓

Υποπαραθυρεοειδισμός Φ ↓ήΦ

Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός Φ ↓ήΦ

Υπομαγνησιαιμία Φ ↓ήΦ
Ραχίτιδα τύπου I ανθεκτική στη 
βιταμίνη D Φή↑ ↓

Ραχίτιδα τύπου II – εξαρτώμενη 
από τη βιταμίνη D Φή↑ ↓

Βιολογικός ρόλος της βιταμίνης D.
Διατήρηση της ομοιόστασης των οστών.
Βοηθά στη ρύθμιση της απορρόφησης του Ca, P και Mg.
Η έλλειψη της βιταμίνης D είναι αιτία δευτεροπαθούς 

υπερπαραθυρεοειδισμού και της ραχίτιδας στα παιδιά.
Αύξηση των τιμών της PTH με έλλειψη της βιταμίνης D οδηγεί στο

φαινόμενο της οστεομαλακίας (στους ενήλικες) και διαταραχή του
μεταβολισμού των οστών, ελάττωση της οστικής μάζας και 
αυξάνει τον κίνδυνο οστικών καταγμάτων.
Η επάρκειά της έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης 

αρκετών ασθενειών – καρκίνου, σακχαρώδους διαβήτη, σκλή-
ρυνση κατά πλάκας, καρδιοαγγειακού νοσήματος, φυμα-
τίωσης και επαναλαμβανομένων πτώσεων στους ηλικιωμένους. 
Η 1,25(ΟΗ)2D είναι ένας από τους κυριότερους ρυθμιστές 

του μεταβολισμού του Ca και P, διεγείροντας την απορρόφηση
ασβεστίου στο έντερο και αυξάνοντας την οστική επαναπορ-
ρόφηση. Επίσης αναστέλλει την παραγωγή της PTH, άμεσα, 
δρώντας στους παραθυρεοειδείς αδένες, όσο και έμμεσα, 
αυξάνοντας τα επίπεδα του Ca στον ορό. Η παραγωγή της 
1,25(ΟΗ)2D διεγείρεται με τη σειρά της από την PTH, δημιουρ-
γώντας έτσι ένα αποτελεσματικό κύκλωμα ελέγχου.
Η παραγωγή της 1,25(ΟΗ)2D φαίνεται ότι είναι μειωμένη σε 

περιπτώσεις πρώιμης νεφρικής ανεπάρκειας, μολονότι αυτό 
μπορεί να μην οφείλεται στους νεφρούς. Σε περίπτωση νεφρικής 
ανεπάρκειας προχωρημένου σταδίου, η 1α-υδροξυλίωση 
ενδέχεται να είναι μειωμένη, με συνέπεια να μειώνονται τα 
επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2D.

σε Υπερασβεστιαιμία.
Κλινική διαταραχή 25(ΟΗ)D 1,25(OH)2D

Τοξίκωση βιταμίνης 25(ΟΗ)D ↑ ↓ήΦ

Τοξίκωση βιταμίνης 1,25(ΟΗ)2D Φ ↑

Κοκκιωματώδης νόσος Φ Φή↑

Λέμφωμα Φ Φή↑
Υπερασβεστιαιμία 
νεοπλασματικής παραγωγής Φ ↓ήΦ

Υπερπαραθυρεοειδισμός Φ Φή↑

Ιδιοπαθής υπερασβεστουρία Φ Φή↑

↑ Αυξημένα επίπεδα 

↓ Μειωμένα επίπεδα

Φ Φυσιολογικά επίπεδα





Παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα στο χώρο της Υγείας 
αλλά και γενικότερα, κατανοούμε πως οι ανάγκες ενός ιατρείου τόσο στη 
γνώση χειρισμού προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, όσο και στη 
συντήρηση δικτύων, παρουσιάζονται αυξημένες. 

Ο Συνεταιρισμός MEDISYN αναζήτησε και σας προσφέρει οικονομικές 
λύσεις και σε αυτό το πεδίο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας. 

Ήρθε σε συμφωνία με αντίστοιχη εταιρεία και σας παρέχει: 

 Ανάπτυξη Δικτύων.

 Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ.

 Παροχή συμβουλευτικών
    υπηρεσιών (IT consulting). 
 Ανάπτυξη Προϊόντων
    Λογισμικού.
 Internet (Εγκατάσταση – 
    Εκπαίδευση - Εξοπλισμός).

 Σεμινάρια εκπαίδευσης  στην χρήση Η/Υ 
    – Internet – Εκτυπωτών.
 Πώληση και εγκατάσταση Η/Υ 
     και περιφερειακών.

Η κάλυψη των συνεργατών μας γίνεται είτε με χρέωση ανά ώρα 
(50,00€/ώρα - έκπτωση έως 40% για τα Μέλη μας μέχρι το τέλος του 

2011) είτε με συμβόλαιο συντήρησης κι εξασφαλίζονται οικονομικές 
λύσεις με ιδιαίτερα προνομιακές τιμές για τα Μέλη του Συνεταιρισμού.

Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία και αξιοσημείωτη παρουσία Βιοπαθολόγων τα εκπαιδευτικά 
σεμινάρια που αφορούν στο Μικροβιολογικό Τμήμα - Καλλιέργειες, που διοργανώνει ο MEDISYN. 

Εισηγήτρια των σεμιναρίων αυτών είναι η κα Ευαγγελία Κουσκούνη, Αν. Καθηγήτρια Μικροβιο-
λογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονική Σύμβουλος των Εργαστηρίων MEDISYN. 

Μέχρι στιγμής έχουν παρουσιαστεί τα θέματα: 

1 Φυσιολογική χλωρίδα Γενετικού Συστήματος ανά ηλικία (Αθήνα).

2 Τρόπος λήψεως κολπικών δειγμάτων 
ουρηθρικών- τραχηλικών-  σπέρματος- προστατικού (Αθήνα). 

3 Λήψη, μεταφορά και αξιολόγηση δειγμάτων καλλιεργειών  
(Ηράκλειο Κρήτης).

4 Αξιολόγηση δειγμάτων (Αερόβια - Αναερόβια)- Αντιβιόγραμμα (Αθήνα).

Στα σεμινάρια αυτά οι Ιατροί Βιοπαθολόγοι έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν, αλλά και 
να συζητήσουν για θέματα του άμεσου - καθημερινού επιστημονικού τους ενδιαφέροντος και 
παράλληλα να γνωρίσουν το εργαστήριο και τους ανθρώπους του Συνεταιρισμού MEDISYN 
με τους οποίους βρίσκονται επί σειρά ετών σε στενή συνεργασία. 

Το επόμενο σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, και για την ακριβή ημερομηνία και ώρα θα 
ενημερωθείτε έγκαιρα με e-mail και sms.

Ο MEDISYN, ανταποκρινόμενος στο ενδιαφέρον σας για τις επιστημονικές αυτές παρου-
σιάσεις, καινοτομεί για άλλη μια φορά και διαθέτει videos των παρουσιάσεων στην ιστοσελίδα 
του www.medisyn.eu. 

    Χρησιμοποιήστε τον κωδικό της κάρτας medway 
    την οποία σας έχουμε παραχωρήσει και παρακολουθήστε 
    online τα βασικά σημεία των παρουσιάσεων! 




