ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C4

ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
Παθοφυσιολογία
Η τεστοστερόνη εκκρίνεται από τους όρχεις στους
άνδρες και παράγεται μέσω ανδροστενεδιόνης
από τα επινεφρίδια και τις ωοθήκες στις
γυναίκες. Είναι το πιο ισχυρό ανδρογόνο και ίσως
αυτό που σχετίζεται περισσότερο με την κλινική
εικόνα. Η τεστοστερόνη δεσμεύεται κυρίως από
την SHBG και αλβουμίνη και μόνο 2% κυκλοφορεί
ελεύθερη στο πλάσμα. Σε ενήλικες άνδρες τα
επίπεδα τεστοστερόνης είναι κατά 25% περίπου
υψηλότερα τις πρωινές ώρες από ότι τις βραδινές.
Τα επίπεδα αυξάνονται μετά από άσκηση και
ελαττώνονται μετά από ακινητοποίηση και λήψη
γλυκόζης. Τιμές τεστοστερόνης > 200 ng/dl σε
γυναίκες υποδηλώνουν αρρενοποιητικούς όγκους
των ωοθηκών ή των επινεφριδίων.

‘

Μέθοδος
• RIA.

‘

Προετοιμασία ασθενούς και δείγματος
Καμία.
Ορός.

• Καθυστέρηση ήβης στους
άνδρες
• Ανεπάρκεια γοναδοτροπινών
• Συγγενείς και επίκτητες
διαταραχές όρχεων
• Συστηματικές νόσοι (ουραιμία,
ηπατική ανεπάρκεια)
• Σύνδρομο Down
• Μυοτονική δυστροφία
• Κρυψορχία
• Υπογοναδισμός (πρωτοπαθής,
δευτεροπαθής)
• Παχυσαρκία στους άνδρες

Φυσιολογικές Τιμές
Άνδρες
270-1100 ng/dl
Γυναίκες
10-80 ng/dl
Αγόρια
Κορίτσια
Παιδιά
(ng/dl)
(ng/dl)
1-5 μηνών
1-177
1-5
6-11 μηνών
2-7
2-5
1-5 ετών
2-25
2-10
6-9 ετών
3-30
2-20
10-11 ετών
5-50
5-25
12-14 ετών
10-572
10-40
15-17 ετών
220-800
10-40.

‘

Αλληλεπιδράσεις
• Αντιεπιληπτικά
• Βαρβιτουρικά
• Κλομιφαίνη
• Οιστρογόνα

Μεταβολές
• Ορισμένοι ασθενείς με κακοήθη
νοσήματα

‘

Μεταβολές
• Πρώιμη ήβη (άνδρες)
• Αντίσταση στα ανδρογόνα
• Συγγενής υπερπλασία
επινεφριδίων
• Σύνδρομο πολυκυστικών
ωοθηκών
• Όγκοι ωοθηκών
• Όγκοι επινεφριδίων
• Όγκοι με παραγωγή
γοναδοτροπινών
• Τροφοβλαστική νόσος στην
κύηση
• Αρρενοποιητικοί όγκοι
• Ιδιοπαθής υπερτρίχωση

Κλινική Χρησιμότητα
• Διερεύνηση μη ανιχνεύσιμων
επιπέδων ολικού
συμπληρώματος (CH50)
• Επιβεβαίωση κληρονομικού
αγγειοοιδήματος
• Εκτίμηση δραστηριότητας της
νόσου σε συστηματικό
ερυθηματώδη λύκο,
μεμβρανοϋπερπλαστική
σπειραματονεφρίτιδα,
ρευματοειδή αρθρίτιδα και
αυτοάνοσο αιμολυτική αναιμία

Παθοφυσιολογία
Το τέταρτο συστατικό του συμπληρώματος
αποτελεί μια από τις πρωτεΐνες του
μηχανισμού ενεργοποίησης της κλασικής
οδού του συμπληρώματος. Η κλασική οδός
του συμπληρώματος ενεργοποιείται από
ανοσοσυμπλέγματα που περιέχουν IgG1, IgG2,
IgG3 και IgM, πρωτεολυτικά ένζυμα, ηπαρίνες και
ιούς. Η ενεργοποίηση προκαλεί αλληλοδιάδοχα
τον πρωτεολυτικό κατατεμαχισμό των συστατικών συμπληρώματος Cl, C4, C2 με σχηματισμό
μετατροπάσης C3. Το Cl αποτελείται από 3
ξεχωριστές πρωτεΐνες Clq, Clr και Cls που
σχηματίζουν ένα σύμπλοκο. Η ενεργοποίηση
αρχίζει με τη δέσμευση της πρωτεΐνης Clq
στην περιοχή Fc των ανοσοσφαιρινών. Στη
συνέχεια δεσμεύονται και ενεργοποιούνται
οι πρωτεΐνες Clr και Cls. Η ενεργοποιημένη
πρωτεΐνη Cls προκαλεί τη διάσπαση του C4
σε δύο πεπτίδια C4a και C4b. Το τελευταίο
και μεγαλύτερο πεπτίδιο προσκολλάται στο
ανοσοσύμπλεγμα. Στη συνέχεια δεσμεύεται το
C2 στο ανοσοσύμπλεγμα και διασπάται από την
ενεργοποιημένη Cls σε δύο πεπτίδια C2a και C2b.
Το μεγαλύτερο πεπτίδιο παραμένει δεσμευμένο
στο ανοσοσύμπλεγμα και δημιουργεί το σύμπλοκο
C4b2a δηλαδή τη μετατροπάση C3 της κλασικής
οδού. Η μετατροπάση C3 διασπά το C3 σε ένα
μικρό C3a και ένα μεγαλύτερο τμήμα C3b. Το C3b
μεταβάλλει την ειδικότητα υποστρώματος της
μετατροπάσης C3 οδηγώντας στην παραγωγή
μετατροπάσης C5 η οποία ξενικά το μηχανισμό
επίθεσης.
Τα επίπεδα του τέταρτου συστατικού του
συμπληρώματος είναι σχεδόν μηδενικά σε
κληρονομική ανεπάρκεια. Το 50% των ασθενών
με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο έχουν χαμηλά
επίπεδα C4.
Η κληρονομική ανεπάρκεια συστατικών του
συμπληρώματος έχει ως αποτέλεσμα διαταραχές
στην άμυνα ενάντιον λοιμώξεων και ελαττωματική
απομάκρυνση των ανοσοσυμπλεγμάτων η οποία
οδηγεί στην συνέχεια σε αυτοάνοσα νοσήματα.

‘

Κλινική Χρησιμότητα
• Εκτίμηση λειτουργίας των
όρχεων στους άνδρες και στην
αντιμετώπιση υπερτρίχωσης ή
Αρρενοποιητικού συνδρόμου
σε γυναίκες

Μέθοδος
• Νεφελομετρική.

‘

• Κορτικοειδή
• Συνεχής χορήγηση Gn-RH
• Σπιρονολακτόνη
• Κυπροτερόνη

Προετοιμασία ασθενούς και δείγματος
Ορός.
Φυσιολογικές Τιμές
10-40 mg/dl
SI: 100-400 mg/L.
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• Κληρονομική ανεπάρκεια C4
• Συστηματικός ερυθηματώδης
λύκος
• Μεμβρανοϋπλαστική
σπειραμοτονεφρίτιδα (MPGN)
• Κληρονομικό αγγειοοίδημα
• Κρυοσφαιριναιμία
• Κληρονομική ανεπάρκεια
ανοσοσφαιρινών
• Σύνδρομο αναπνευστικής
δυσχέρειας νεογνών
• Χημειοθεραπεία κακοήθων
όγκων
• Ηπατική κίρρωση
• AIDS
• Πολλαπλούν μυέλωμα
• Σηψαιμία
• Οξεία παγκρεατίτιδα
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Βαριά εγκαύματα
• Εντεροπάθειες με σοβαρή
απώλεια πρωτεϊνών

