Στρογγυλό τραπέζι VIII
«ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ»

«Ο ρόλος των ολιστικών
τεχνικών»

Μ.Χ. Αντωνέλου
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας

Ολιστικές (Omics) τεχνικές
Τεχνολογίες ταυτοποίησης και ανάλυσης «συνόλων» κυτταρικών και εξω-κυτταρικών συστατικών
ενός είδους (και μοριακών τροποποιήσεων )

→ Πλήρες ρεπερτόριο /σφαιρική άποψη της «κατάστασης» ενός συστήματος
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Ολιστικές (Omics) τεχνικές

lipidomics,
phosphoproteomics,
carbonylomics…

(υδατοδιαλυτά
<1kDa)
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Ολιστικές (Omics) τεχνικές

Βασίζονται:
✓ φασματοσκοπία πυρηνικού
μαγνητικού συντονισμού
(NMR)
✓ χρωματογραφία υγρής
φάσης
✓ φασματομετρία μάζας (MS)
✓ αλληλούχιση DNA νέας
γενιάς (NGS)
✓ βιοπληροφορική

(Pasini et al., Journal of Proteomics 2010)
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Ολιστικές (Omics) τεχνικές
Μετεξέλιξη κλασσικής βιοχημείας

✓
✓
✓
✓

Υψηλή αναλυτική ικανότητα
Ευαισθησία ανίχνευσης
Ειδικότητα ταυτοποίησης βιομορίων
ταυτόχρονη ταυτοποίηση ή/και ποσοτικοποίηση χιλιάδων αναλυτών σε μικρά
δείγματα (Παραδοσιακά συστήματα ανάλυσης: ένα ή λίγους αναλύτες ανά ανάλυση/απαιτούν
σημαντικό όγκο δείγματος )

Πολλά (και νέα) δεδομένα

Τεράστια πακέτα δεδομένων (σχεδόν εγκυκλοπαιδικές λίστες στοιχείων) που
περιγράφουν/χαρακτηρίζουν διαφορετικές ομάδες βιολογικών συστημάτων
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Διάγραμμα ροής

Γρήγορη και ομοιόμορφη
επεξεργασία δειγμάτων

Nemkov et al., Metabolomics in transfusion medicine, Transfusion 2016

▪NMR ή LC-MS (φάσματα/αλληλουχίες) (χαμηλή ευαισθησία/πιο άφθονα βιομόρια vs. Μεγαλύτερη
ευαισθησία/δύσκολη ποσοτικοποίηση/μικρότερη επαναληψιμότητα/προσμίξεις ) ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ
▪Tαυτοποίηση από βάσεις δεδομένων (βιβλιοθήκες φασμάτων γνωστών βιομορίων)
▪(Ανθρώπινο μεταβόλομα: υπολογίζεται ότι περιέχει 150.000 μεταβολίτες, Human Metabolome
Database: 74.000 μεταβολίτες) Διαφορές μεταξύ ειδών.
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Εξελιγμένα συστήματα στατιστικής και βιοπληροφορικής ανάλυσης
Πρωτογενή δεδομένα → πολλαπλές απεικονίσεις και «αναγνώσεις»
Στρατηγικές απεικόνισης (heat maps, hierarchical clustering
analyses, principal component analysis)

Ομαδοποίηση αναλυτών: βιολογικά μονοπάτια
Διαλογή-Βαρύτητα: χαρακτηρίζουν μία ομάδα δειγμάτων ή
επηρεάζονται ειδικά (σε μοριακό επίπεδο ) από συγκεκριμένες
επεξεργασίες ή συνθήκες
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Untargeted omics: discovery-based
Aποκαλύπτουν νέα στοιχεία σχετικά με το πως αποκρίνεται ένα σύστημα σε περιβαλλοντικό ή
γενετικό stress (πχ. 1500 μεταβολίτες )-ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ
Targeted omics: εστιάζουν σε μία συγκεκριμένη υποομάδα αναλυτών
(στη βάση προηγούμενων γνώσεών μας για το σύστημα ) (200-500 μεταβολίτες )
Ευαισθησία, ποσοτικοποίηση, επαναληψιμότητα, χαμηλότερο % ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων
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Hyötyläinen and Oresic, Τrends in Endocrinology & Metabolism, 26:671; 2015

Omis πρώιμης γενιάς: σχεδιάστηκαν για παροχή κυρίως ποιοτικής ή σχετικά (ημι-) ποσοτικής
πληροφορίας πλειονότητας -όματος

Σήμερα: στοχευμένες προσεγγίσεις με δυνατότητα απόλυτης ποσοτικοποίησης
τμήματος του -όματος.
D’Alessandro et al., Transfusion 20 16
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Mικρή συμβολή omics στο ερευνητικό πεδίο της Ιατρικής μεταγγίσεων?
(περιγραφικές )

➢
➢

Τα τελευταία χρόνια: ευρείας κλίμακας
κλινικο-εργαστηριακές μελέτες
Omics-RSL και μεταγγίσεις (REDS-III)
Φυσιολογία ερυθροκυττάρου

Κleinman et al., Transfusion 2014. The National
Heart, Lung, and Blood Institute Recipient
Epidemiology
and
Donor
Evaluation Study (REDS-III): a research program
striving to improve blood donor and transfusion
recipient outcomes.
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Απλοϊκότητα σε σύσταση –μονοδιάστατες λειτουργίες (O2)
Φαινομενικά

➢
➢

Πολυπλοκότητα (εκπλήξεις, DDS? )
Προσαρμοστικότητα (στρες, υποξία, φλεγμονή, αιμορραγικό σοκ …) - Συστημικός βιοδείκτης
Πρωτέομα RBC : 2.000 πρωτεΐνες (2.800 στο ΔΕΚ )-σχετική
ποσοτικοποίηση 60% (1000 μεμβρανικές + 700 κυτοσολικές
πρωτεΐνες )-Μεταβαλλόμενο (γήρανση, αποθήκευση, ασθένειες
κλπ ) “αποτυπώματα» ασθένειας/απόκρισης σε θεραπεία πχ.

✓
✓

SCD: σηματοδότηση αδενοσίνης και sphigosine-1P (θεραπευτικό
δυναμικό).
σταθεροποίηση μη-οξυγονωμένης Hb: οξυγόνωση σε συνθήκες
υποξίας
«μεταβολομική μνήμη»- νέα έκθεση σε συνθήκες υποξίας –
επαναπρογραμματισμός μεταβολισμού

Τροποποιήσεις RBCs σε διάφορες φαρμακολογικές θεραπείες
σχετίζονται με συστημικές αποκρίσεις σε φάρμακα κι έτσι
επιταχύνουν ήδη το σχεδιασμό νέων φαρμάκων.
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30 τρις κύτταρα
>80% των ανθρώπινων κυττάρων μας είναι
ερυθροκύτταρα

D’Alessandro A. and Zolla L. Expert Review of Proteomics, 2017
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RBCs: Ευρύτερα χρησιμοποιούμενο θεραπευτικό υλικό (μετάγγιση)
RSL:
Επιβεβαίωση ιστορικών παρατηρήσεων
Νέες μοριακές αλλαγές (λίστες) σε μονάδες RBCs κατά τις 42 ημέρες της αποθήκευσης
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Πρωτεομική, μεταβολομική, λιπιδομική RSL:
➢
➢
➢

Aλλαγή φαινοτύπων omics ήδη από τις 2 πρώτες
εβδομάδες
Συσσώρευση ROS και οξειδωμένων βιομορίων
Πρωτεομική κυστιδίων: διαφορές σε σχέση με Ca2+
triggered κυστιδιοποίηση

D’Alessandro A. and Zolla L. Expert Review of Proteomics, 2017
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Μεταβολικά μονοπάτια που
επηρεάζονται στην μονάδα μετάγγισης
Αλλαγή ροών PPP /γλυκόλυση
energy - redox
D’Alessandro et al., Transfusion 55:1155;2015

✓Επαναπρογραμματισμός του μεταβολισμού για να αποκατασταθούν ανηγμένα
ισοδύναμα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν οι οξειδωτικές απειλές σε
λειτουργικές πρωτεΐνες, πχ. Hb και αντιοξειδωτικά ένζυμα (peroxiredoxin)
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Wither et al., Hemoglobin oxidation at functional amino acid residues during routine storage of
red blood cells. Transfusion 2016;56:421–6.
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Ο μεταβολικός φαινότυπος των κυττάρων κατά την αποθήκευση
ακολουθεί 3 μη-γραμμικές φάσεις

Ποσοτική μεταβολομική ανάλυση - 42 ημέρες αποθήκευσης σε SAGM (N=20) και AS3

142 μεταβλητές: ενδοκυττάριοι και εξωκυττάριοι μεταβολίτες και φυσιολογικές μετρήσεις στα RBC

Bordbar et al., Transfusion 2016
1) Επίπεδα αιμόλυσης: δεν ακολουθούν τις φάσεις
3) Επίπεδα ΑΤΡ (από τους καλύτερες συσχετίσεις με in vivo ανάκτηση): ΝΑΙ
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RSL
1) τροποποιήσεις της φυσιολογίας και της λειτουργικότητας των κυττάρων που
πηγάζουν κυρίως από βλάβες στο ενεργειακό και οξειδοαναγωγικό τους δυναμικό.
2) Biological response modifiers (BRMs)
Διαφορετικές στρατηγικές αποθήκευσης
Αλκαλικά πρόσθετα διαλύματα (προάγουν τη γλυκόλυση περιορίζοντας την εξαρτώμενη από το pH
αναστολή )
Αναερόβιες συνθήκες
Λευκαφαίρεση (Υπερκείμενα NL συσσωρεύουν πρωτεΐνες με ανοσοτροποποιητικό και προ-φλεγμονώδες
δυναμικό )
Ακτινοβόληση (επιτάχυνση μεταβολικής γήρανσης-4 μονοπάτια)
Διάρκεια αποθήκευσης, βιολογική ετερογένεια αιμοδοτών κλπ
Patel et al., Metabolomics profile comparisons of irradiated and nonirradiated stored donor red
blood cells. Transfusion 2015;55:544-52.
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Πρωτεϊνικοί και μεταβολομικοί δείκτες της αποθηκευτικής βλάβης έχουν πολύ ισχυρές
συσχετίσεις μεταξύ τους.

«Μεταβολική σύνδεση»
οι μεταβολίτες συσχετίζονται με ηλικία αποθήκευσης αλλά και μεταξύ τους

➢

Αλλάζει σε
περιπτώσεις
ετερογένειας στο
γενετικό υπόβαθρο πχ.
σε δότες με
ανεπάρκεια G6PD.
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D’Alessandro et al., Blood Transfusion 2017

Νέοι πρωτεομικοί δείκτες in-bag αιμόλυσης

D’Alessandro et al., Transfusion 20 16

Συσχέτιση πρωτεϊνικών παραμέτρων με τις απόλυτες τιμές Hb στο υπερκείμενο της
μονάδας (σε όλη τη διάρκεια της αποθήκευσης )
Οι ισχυρότερες θετικές συσχετίσεις: με ένζυμα μεταβολισμού (πχ. CA ), με
αντιοξειδωτικά ένζυμα (πχ. CAT, PRX ) και με stress-related μοριακούς συνοδούς
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Νέοι μεταβολομικοί δείκτες in-bag αιμόλυσης

D'Alessandro et al., Blood Transfus 2017; 15: 137-44

Mεταβολικοί δείκτες αποθηκευτικής ηλικίας RBC και απόλυτες τιμές Hb στο
υπερκείμενο της μονάδας (και τα δύο επηρεάζονται από τη γενετική ετερογένεια των αιμοδοτών ).
Οι ισχυρότερες θετικές συσχετίσεις: με μονοπάτι πουρινών (που ενεργοποιείται από
οξειδωτικό στρες )
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Φαινότυποι omics περιγράφουν το 1ο κριτήριο ποιότητας της μονάδας RBC.

➢

Συμβολή παραγόντων σχετικών με τη βιολογική ετερογένεια αιμοδοτών/δεκτών
στο πρότυπο της αποθηκευτικής βλάβης αλλά και στις κλινικές επιδράσεις της
μετάγγισης.
Αυτός ο παράγοντας φαίνεται να είναι πιο σημαντικός σε σχέση με την ηλικία του
παραγώγου.
Antonelou MH and Seghatchian J. Insights into red blood cell storage lesion: Toward a
new appreciation. Transfus Apher Sci 2016; 55: 292-301.

Προοπτική μελέτη παρατήρησης σε critically ill children:
➢ Εξω-, ενδο-αγγειακή αιμόλυση (τεράστια ετερογένεια): δε σχετίζονται με ηλικία ΣΕ
➢ Μη-ταυτοποιημένους παράγοντες της βιολογικής ετερογένειας αιμοδοτών/ασθενών
L’Acqua et al., Red blood cell transfusion is associated with increased hemolysis and an acute23phase
response in a subset of critically ill children. Am JHematol 2015;90:915–20.

Καταμέτρηση 114 πρωτεϊνών στο Υ ΣΕ RBCs (AS-3)

D’Alessandro et al., Transfusion 56:1329;2016
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Continuum: protein clusters with high /poor correlation with storage duration

✓Οmics: νέοι τρόποι υπολογισμού «ηλικίας» ΣΕ (μεταβολική ηλικία, days/μM of equivalent metabolites)

Antonelou and Seghatchian Transfus Apher Sci 55(3):292; 2016
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1% in-bag αιμόλυση και μέχρι 25% (κατά
μετάγγιση.

ΜΟ 16.7%)

απώλεια RBCs 24h μετά τη

Οι μοριακοί φαινότυποι Omics σχετίζονται με την ανάκτηση in vivo?
Σε ζωικά μοντέλα: με ανάκτηση μεταγγιζόμενων κυττάρων και κλινική έκβαση
μετάγγισης.
Μεταβολικοί δείκτες RSL (ξανθίνη/υποξανθίνη, οξειδωμένα λιπίδια κλπ)
de Wolski et al., Metabolic pathways that correlate with post-transfusion circulation of stored
murine red blood cells. Haematologica 2016

Μεταβολίτες που διαφέρουν μεταξύ των πειραματόζωων in vivo τη στιγμή της αιμοδοσίας μπορούν
να προβλέψουν την απόδοση των RBCs μετά την αποθήκευση, εντός του μεταγγιζόμενου ζώου
Σάρωση και διαλογή «αιμοδοτών» τη στιγμή της αιμοδοσίας
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Στον άνθρωπο:
Ετερογένεια αιμοδοτών ως προς την 24h ανάκτηση

Ραδιοσημασμένα αυτόλογα end-of-storage RBCs σε υγιείς εθελοντές (Ν=641):

ανάκτηση 82±7% (κατά ΜΟ 17% χάνονται σε υγιή άτομα )
Τεράστια διασπορά (100%, superdonors)

mean

recovery distribution graph between 27 donors
(51 Cr-labeling) after 3w storage in CPD
(repeated measures)

Dumont and AuBuchon (2008) Evaluation of proposed FDA criteria for the evaluation of radiolabeled red cell
recovery trials. Transfusion 2008; 48: 1053-60.
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3 φάσεις μεταβολομικών αλλαγών κατά την αποθήκευση σε SAGM, AS3
Bordbar et al., Transfusion 2016
Μονάδες σε διαφορετικές φάσεις μελετήθηκαν ως προς την κλινική έκβαση μετάγγισης:
1) 280.000 ασθενείς, 963.924 μονάδες- θνητότητα (εντός 7-30 ημερών)
2) Δείκτες βλάβης ενδοθηλίου σε υγιείς εθελοντές (n=8) (αυτόλογη μετάγγιση με RBCs ημέρας 4, 14 και
25)

Η μεταβολική κατάσταση των κυττάρων είναι
ίσως καλύτερο κριτήριο ποιότητας σε σχέση
με παραδοσιακές αιματολογικές μεταβλητές
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Κριτήρια ποιότητας
1% in-bag αιμόλυση και μέχρι 25% (κατά
μετάγγιση.

ΜΟ 16.7%)

απώλεια RBCs 24h μετά τη

‘Ότι βλέπουμε (ή μετράμε) δεν αντιστοιχεί
απόλυτα σε αυτό που λαμβάνουμε

16-25% «απώλειας»: >>>> αιμολυμένα, PS+ ή «νεκρά» RBCs
μεταγγιζόμενης μονάδας
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Η κρυφή, σιωπηλή πλευρά της RSL: “υποθανάτιες” τροποποιήσεις RBCs

Συμβαίνουν κατά την αποθήκευση
Εκδηλώνονται μόνο μετά τη μετάγγιση

RSL

▪Φυσιολογικά, σχεδόν φυσιολογικά, μηφυσιολογικά επίπεδα stress
▪Παθοφυσιολογία ασθενή

"good storer" = "bad donor" για κάποιους ασθενείς in vivo
Day 35 RBCs + inflammatory plasma → αύξηση κυστιδιοποίησης ΣΕ
Bosman G.J.C.G.M. Front. Physiol. 4:376;2013
30
Burger et al., Br JHaematol. 160:377;2013

7 πυλώνες γήρανσης

“αποσυντονισμός προσαρμοστικής
ικανότητας που ακολουθεί την αύξηση
της ηλικίας”

Raval et al., Transfus Med 23:87;2013
Kennedy et al., Cell 159(4):709; 2014
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Υπερ-απλούστευση?
Αναγκαία συνθήκη αλλά όχι επαρκής
Λειτουργία: ακέραια in vitro και να
κυκλοφορούν in vivo

End-of-storage
hemolysis
<1%

24h ανάκτηση
in vivo
>75%

Προσαρμογή σε συνθήκες στρες
Οξυγόνωση ιστών
➢

Αλλοστερικοί ρυθμιστές οξυγόνωσης Hb καταναλώνονται και
αναγεννούνται όχι νωρίτερα από 72h in vivo

➢

Μη αμελητέο ποσοστό end-of-storage RBCs: μηικανοποιητική ικανότητα μεταφοράς Ο2
Προοδευτική, μη-αντιστρεπτή οξείδωση κρίσιμων αα Hb
(proteomics)

➢

Wither et al., Hemoglobin oxidation at
functional amino acid residues during routine
storage of red blood cells. Transfusion
2016;56:421–6.
Harper et al., Peroxiredoxin-2 recycling is
inhibited during erythrocyte storage.
Antioxid Redox Signal 2015; 22:294–307.

Προσκόλληση στα ενδοθήλια

24h in vivo ανάκτηση >75% ραδιοσημασμένων ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ RBCs σε ΑΠΟΛΥΤΑ ΥΓΙΕΙΣ
ΔΕΚΤΕΣ: αισιόδοξη προσέγγιση (χρονίως ή μαζικά μεταγγιζόμενοι ασθενείς)
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Έλλειμα συναίνεσης:
Επαναπροσδιορίζοντας την «ποιότητα» συστημάτων αποθήκευσης
Eπικαιροποίηση των κριτηρίων ποιότητας και αποτελεσματικότητας της μετάγγισης
Omics: πρόσθετοι δείκτες χαρακτηρισμού παραγώγων
Oξυγόνωση
ιστών

→ σχεδιασμός και αξιολόγηση
νέων στρατηγικών
επεξεργασίας αίματος και
αποθήκευσης
→ Πρόβλεψη ασφάλειας,
αποδοτικότητας θεραπείας
μετάγγισης in vivo

Σύγχρονες μέθοδοι
οξυμετρίας,
Μικροαγγειογραφική
απεικόνιση (mouse
models) κλπ

End-of-storage
hemolysis
<1%

24h ανάκτηση
in vivo
>75%

Λειτουργική
κατάσταση Hb

Βιολογική
ετερογένεια
αιμοδοτών
και δεκτών
Energy and
redox
metabolism
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“The goal of this workshop is to discuss potential next steps to facilitate the
development of new technologies and/or biomarker panels to assess tissue
oxygenation in a minimally to non-invasive fashion pre- and post-transfusion of
Red Blood Cells (RBCs). The 2015 Transfusion Symposium identified tissue
oxygenation assessment as a priority area. The development of minimally to
non-invasive procedures to accurately measure tissue oxygenation are needed 1)
pre-transfusion to predict who would benefit from RBC transfusions, and (2)
post-transfusion to determine if the patient did benefit (and to be able to test the
differential effects of various RBC products with specific characteristics).
The meeting goals support the NIH mission to enhance patient health.”
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Αποθηκευτική βλάβη ερυθροκυττάρων
Κλινική σημασία?

Προ-κλινικά δεδομένα
Ζωικά μοντέλα in vivo

“Age of blood”

Προοπτικές, τυχαιοποιημένες κλινικές
μελέτες (fresh vs. standard of care)

AABB guidelines: “the general standard of care will not be improved by preferentially
issuing fresh blood”
Carson et al., Clinical practice guidelines from the AABB: red blood cell transfusion thresholds and storage.
JAMA 2016;316:2025–35, http://dx.doi.org/10.1001/jama.2016.9185 .

Εγγενείς περιορισμοί σχεδιασμού και εκτέλεσης
Ισχύς ταυτοποίησης αρνητικών εκβάσεων/γηρασμένες μονάδες (μικρή συχνότητα)
Ηθικά θέματα (άμεση σύγκριση νεαρών vs. 35-42 ημερών)
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Εφαρμογή νέων, αποδοτικότερων και ασφαλέστερων στρατηγικών
αποθήκευσης θα έχει μη αμελητέα επίδραση στη ζωή εκατοντάδων
χιλιάδων ασθενών?

Zimring and Spitalnik: “when ~80-90 million RBCunits are transfused annually
worldwide, even vanishingly small transfusion-associated negative events, if they are
real, can affect actual human lives; it then becomes a question of ethics and economics
whether it is “worthwhile” to study and attempt to prevent them”.
Zimring JCans Spitalnik SL. Large retrospective effects, clear differences in animals, and multiple
negative RCTs: this is exactly how it is supposed to work. Blood Transfus 2017;15(2):104–6
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1) Μείωση χρόνου αποθήκευσης (Διαθεσιμότητα αίματος )
2) Βελτίωση των στρατηγικών αποθήκευσης στη βάση νέων κριτηρίων ποιότητας
Scientific Priorities in Pediatric Transfusion Medicine–NHLBI,NIH,n.d.;2016.
https://www.nhlbi.nih.gov/research/reports/2016-scientific-priorities-pediatric-transfusion-medicine
Spitalnik et al., 2015 Proceedings of the National Heart, Lung, and Blood Institute’s State of the Science in
Transfusion Medicine symposium. Transfusion 2015;55:2282–90 , http://dx.doi.org/10.1111/trf.13250 .

Ερώτημα (σωστό)
Τεχνολογικά και αναλυτικά εργαλεία διαθέσιμα
✓ Προσδιορισμός «ποιότητας αποθήκευσης»
✓ Δείκτη (καλής) ποιότητας μονάδων αποθηκευμένων ερυθροκυττάρων

Mελλοντικές πρόοδοι στην Ιατρική Μεταγγίσεων θα στηριχθούν σε σύγχρονες
τεχνολογίες ανάλυσης:
1) Νανοτεχνολογία (small-bioparticle analysis )
2) Ολιστικές τεχνικές
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→ Χρησιμοποίηση Omics παραμέτρων σε προβλεπτικά μοντέλα
(βιοπληροφορική, συστημική βιολογία )
→ Ταυτοποίηση υποομάδων Omics παραμέτρων: βιοδείκτες συστημικών
αποκρίσεων

1η προσέγγιση:
Συνέργεια υψηλής απόδοσης (high-throughput ) Omics (>450 δείγματα/μέρα) σε βιολογικά
υγρά και κυρίως RBCs

Ανίχνευση χιλιάδων μεταβλητών σε μικρή ποσότητα δείγματος
Ενσωμάτωσή τους σε πολυπαραγοντικά μοντέλα
σύντομα θα αλλάξει τον τρόπο της κλινικής ανάλυσης.
38

Κλινικά οmics (Κλινική βιοχημεία → «κλινική μεταβολομική»)

Αποτίμηση πειραματικών μετρήσεων στα βιολογικά συστήματα: Πολυπλοκότητα

Δίκτυα αλληλοσυνδεόμενων μεταβλητών

Tzounakas et al., Front. Med. 5:16; 2017
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Omics: φώτισαν ακόμα περισσότερο το μέγεθος αυτής της πολυπλοκότητας
Μέτρηση «εργαστηριακών» δεικτών πχ. της οσμωτικής ευθραυστότητας (HS) ή της αιμόλυσης:
φαινότυποι - συνισταμένη της αλληλοεπίδρασης πολλών δεκάδων μοριακών παραμέτρων.

Aιμόλυση:

40

Reisz et al., Front. Med. 4:248; 2017

2η προσέγγιση:

Goodman et al., Experimental Biology and Medicine 238: 509; 2013
41

Ταυτοποίηση μιας υποομάδας μετρήσιμων παραμέτρων του υπό μελέτη συστήματος (βιοδείκτες
συστημικών αποκρίσεων) - μπορούν να δώσουν πληροφορίες για το υπόλοιπο του συστήματος
(χωρίς δηλ. να χρειαστεί να μετρήσουμε όλες τις παραμέτρους του τελευταίου ).

Ποσοτικές αναλύσεις Omics

D’Alessandro et al., Supernatant protein biomarkers of red
blood cell storage hemolysis as determined through an
absolute quantification proteomics technology. Transfusion.
42
2016;56(6):1329–1339 .

Goodman et al., Experimental Biology and Medicine 238: 509; 2013

•8 εξωκυττάριοι (υπερκείμενο )
μεταβολίτες που σχετίζονται κυρίως
με οξειδωτικό στρες (lactic acid,
nicotinamide, 5-oxoproline, xanthine,
hypoxanthine, glucose, malic acid, and
adenine ): αρκούν για να ορίσουν τη

μεταβολική ηλικία/βλάβες του
παραγώγου.
•Μπορούν να ελεγχθούν προοπτικά
ως βιοδείκτες RSL.

Paglia et al., Biomarkers defining the metabolic age of red blood cells during cold storage
Blood 128:e43; 2016
43

Μεταβολίτες: παγκόσμια (καθολική και γενική) «υπογραφή» της RSL

ROC curves for extracellular nicotinamide comparing pairwise all 3 metabolic phases during cold storage
of RBCs. (A) ROC curves obtained from storage in SAGM. (B) ROC curves obtained from storage in AS3.

Paglia et al., Biomarkers defining the metabolic age of red blood cells during cold storage
44
Blood 128:e43; 2016

Επίπεδα 8 μεταβολιτών την 1η εβδομάδα της αποθήκευσης: προβλέπουν το πρότυπο
μεταβολικής έκπτωσης 3-φάσεων σε ολόκληρη την αποθήκευση καθώς
ανακεφαλαιώνουν τις ποσοτικές τάσεις και ροές που αφορούν σε ολόκληρο το
μεταβόλωμα κατά την αποθήκευση

Paglia et al., Biomarkers defining the metabolic age of red blood cells during cold storage Blood
128:e43; 2016
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Εκπ αιδευμένο μοντέλο: 57/70 μεταβολίτες του μεταβολικού δικτύου των RBCs (81%)
μπορούν με ακρίβεια να προβλεφθούν ποσοτικά μετά τις 8 πρώτες μέρες της αποθήκευσης (5

time points).
Πρόγνωση «μεταβολικής υγείας» ΣΕ

46

Yurkovich et al., 2017 IEEEConference on Control Technology and Applications (CCTA)

Άλλες αναλύσεις μεταβολομικής : σημαντικός ρόλος μονοπατιού πουρινών σε RSL
Οξείδωση πουρινών σε ξανθίνη/υποξανθίνη είναι μεταβολομικοί δείκτες RSL in vitro και
σχετίζονται με in vivo ανάκτηση μετά από μετάγγιση (in mice and humans).
Υποξία, G6PD
Casali et al. Hypoxanthine: a new paradigm to interpret the origin of transfusion toxicity.
Blood Transfus Trasfus Sangue. 2015;14(6):555–556.
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Νemkov et al. Hypoxia modulates the purine salvage pathway and decreases red blood cell
and supernatant levels of hypoxanthine during refrigerated storage. Haematologica 2017

«You can’t manage what you can’t measure”

(?) Ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν καλύτερα την ποιότητα του
παραγώγου? (ανθεκτικότητα στην αποθηκευτική βλάβη)

✓

Συνδυασμoί δεδομένων Omics και φυσιολογικών μετρήσεων (fragility, EVs κλπ)

(?) Σχετίζονται με επιδόσεις in vivo? (ανάκτηση, νοσηρότητα, θνητότητα )
(?) «Κληρονομούνται» από τους αιμοδότες στο παράγωγο? Οι φαινότυποι
Omics αποθηκευμένων RBCs επηρεάζονται από ετερογένεια δοτών?

Είναι ενδεικτικές οι μετρήσεις τους in vivo στον αιμοδότη?
Prx2, UA αιμοδότη: καλύτερη ποιότητα αποθήκευσης.

✓

Η οσμωτική ευθραυστότητα είναι χαρακτηριστικό του αιμοδότη in vivo και in vitro.

48

Ευρείας κλίμακας πλατφόρμες συνδεδεμένης έρευνας αιμοδοτών-ασθενών που
περιλαμβάνουν συλλογή και ανάλυση δεδομένων omics

Κleinman et al., Transfusion 2014. The National Heart, Lung, and Blood Institute Recipient
Epidemiology and Donor Evaluation Study (REDS-III): a research program striving to improve
blood donor and transfusion recipient outcomes.

1)

Διεθνή προγράμματα δημιουργίας βάσεων δεδομένων αιμοδοτών και
παραγώγων
2) Εγχώρια προγράμματα λεπτομερείς ερευνητικές βάσεις δεδομένων που
συνδέουν αιμοδότες, παράγωγα, κλινικά αρχεία ασθενών
3) >25 εστιασμένα ερευνητικά πρωτόκολλα που περιλαμβάνουν αιμοδότες ή
ασθενείς ή και τα δύο

49

✓ 11.000 αιμοδότες
✓ Άντρες: αυξημένη επιδεκτικότητα και στα 3.
✓ Γυναίκες: αύξηση της ηλικίας και αυξημένη
storage hemolysis.
✓ Ακραίες τιμές storage αιμόλυσης (>1%):
1,67% λευκών, 2,47% Αφρο-Αμερικανών και
3,51% Ασιατών.

Kanias et al., Ethnicity, sex, and age are determinants of red blood cell storage and stress
hemolysis: results of the REDS-III RBC-Omics study. Blood , 2017.

50

✓ Οξειδωτική αιμόλυση: μειώνεται
με την ηλικία αιμοδότη (κυρίως σε
ηλικίες >45 έτη ) σε άντρες και
γυναίκες.

✓ Αφρο-Αμερικανοί: πιο ανθεκτικοί
στην οσμωτική αιμόλυση.

Kanias et al., Ethnicity, sex, and age are determinants of red blood cell storage and stress
hemolysis: results of the REDS-III RBC-Omics study. Blood , 2017.
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Βιοτράπεζες (DNA και ΣΕ):
✓ γενετικές και μεταβολομικές μελέτες που θα εξηγήσουν αυτές τις αποκλίσεις στον αιμολυτικό
φαινότυπο
✓ Ταυτοποίηση μεταβολικών και γενετικών βιοδεικτών RSL
✓ βελτιστοποίηση συνθηκών και στρατηγικών αποθήκευσης (παθοφυσιολογία αιμολυτικών ασθενειών ).
Σε λίγο θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα μελετών σύγκρισης της αύξησης της Hb μετά τη
μετάγγιση και άλλα κλινικά δεδομένα για 20,000 μονάδων RBC από δότες οι οποίοι είναι
χαρακτηρισμένοι σε επίπεδο Omics.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοκόλλων εξατομικευμένης ιατρικής στη βάση
δεδομένων omics.
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Omics στα ζωικά μοντέλα:
Μεταφρασιμότητα στον άνθρωπο

συμβολή βιολογικής ετερογένειας αιμοδοτών στο φαινότυπο της RSL – ίσως ο κύριος
λόγος της φαινομενικής ασυνέπειας ανάμεσα στα ερευνητικά αποτελέσματα των
ποικίλων ερευνών που έλαβαν χώρα τα τελευταία 10 χρόνια στην Ιατρική των
Μεταγγίσεων (RCTs που μελέτησαν την RSL ως αμιγώς χρονοεξαρτώμενο φαινόμενο)

Το εστιακό επίπεδο μετατέθηκε από την ηλικία του παραγώγου στην ετερογένεια του
παραγώγου ως αποτέλεσμα διαφορών στο βιολογικό υπόβαθρο του αιμοδότη το
οποίο με τη σειρά του και σε συνέργεια με παράγοντες του δέκτη καθορίζει την
αποθηκευτική ικανότητα και την έκβαση της μετάγγισης
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Συμπαγή στοιχεία: βιολογικοί παράγοντες καθορίζουν την RSL (redox and ion homeostasis)

donor-specific παράγοντες και
υποκλινικές καταστάσεις που
επηρεάζουν τα βασικά
χαρακτηριστικά των RBCs της
κυκλοφορίας (lifespan,
μεταβολισμό, ευαισθησία σε οξειδωτικό
στρες… ): εν δυνάμει επηρεάζουν

πρότυπο RSL και πιθανά την
έκβαση της μετάγγισης
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Tzounakas et al., Proteom Clin Applic
10(8):791;2016

Φύλο αιμοδότη -post-transfusion recovery
(stored mouse RBCs )
Προβλέψιμη από stress αιμόλυση ΣΕ
Kanias et al., Transfusion 56(10):2571; 2016

Συχνότητα αιμοδοσίας, σιδηροπενία (Αιμοδότης/έκβαση μετάγγισης)
Bandyopadhyay et al., Iron-deficient erythropoiesis in blood donors and red blood cell recovery
after transfusion: initial studies with a mouse model. Blood Transfus 2017;15(2):158–64

Φύλο, ηλικία αιμοδότη (Αιμοδότης/έκβαση μετάγγισης)
Chassé et al., Association of blood donor age and sex with recipient survival after red blood cell
transfusion. JAMA Intern Med 2016;176:1307–14
(Μετάγγιση ΣΕ από νεαρότερους αιμοδότες και γυναίκες σε 30.000 ασθενείς: αυξημένη
55
θνητότητα)
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% PS-exposing circulating RBCs: correlated to in-bag hemolysis
Dinkla et al., Blood Transf 12:204; 2014

Biological network analysis: αιματολογικές
και φυσιολογικές παράμετροι αιμοδοτών στο
φρέσκο αίμα και στα ΣΕ

Μοντέλα παλινδρόμησης
Osmotic fragility/HbF

Tzounakas et al., Transfusion 56:1274; 2016
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Αιμοδότηςin vivo
Μονάδες ΣΕ

58

Reisz et al., Front. Med. 4:248; 2017

Εξωκυττάριο Κ+:

Αιμοδότηςin vivo
Μονάδες ΣΕ
Reisz et al., Front. Med. 4:248; 2017
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Aιμόλυση:

Αιμοδότηςin vivo
Μονάδες ΣΕ

60

Reisz et al., Front. Med. 4:248; 2017

Metabolomics/Proteomics σε ζεύγη μονο- ή διζυγωτικών διδύμων:
μεγάλος βαθμός (>30%) «κληρονομικότητας» στις συγκεντρώσεις βιομορίων που συμμετέχουν
στο μεταβολισμό ενέργειας στα RBCs

Εγγενώς διαφορετικά
πρότυπα ανάπτυξης RSL
(Eκτίμηση αιμοδοτών άπαξ?)

Eξατομικευμένες
στρατηγικές αποθήκευσης
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Weisenhorn et al., Molecular and Cellular Proteomics 15.12; 2016

Συσχετίσεις: μεταξύ γλυκόλυσης και μεταβολισμό GSH

(*) disease models: χαμηλός κληρονομούμενος μεταβολισμός γλυκόλυσης risk για AD αλλά
προστασία έναντι καρκίνου (αντίστροφη συν-νοσηρότητα έχει αναφερθεί σε αυτές τις 2
ασθένειες)
Weisenhorn et al., Molecular and Cellular Proteomics 15.12; 2016
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Donor-variation effect: παραγωγή πολύ διαφορετικών μονάδων ΣΕ (είναι/εν
δυνάμει) ακόμα και όταν εφαρμόζεται ίδια στρατηγική και διάρκεια
αποθήκευσης

Donor variation vs. Fresh/ old issue:
Μια “γηρασμένη” μονάδα καλής αποθηκευτικής ικανότητας ίσως είναι καλύτερη από
μία “φρέσκια” μονάδα ΣΕ με μεγάλη επιδεκτικότητα στην RSL

«Δεν υπ άρχει τίπ οτα π ιο άνισο απ ό την ίση
μεταχείριση των ανίσων»
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Στο εγγύς μέλλον ο συνδυασμός τεχνολογιών omics και κλινικών ευρημάτων:
1)
2)
3)

Βελτιστοποίηση στρατηγικών επεξεργασίας και αποθήκευσης του αίματος
Κατανόηση συμβολής βιολογικής ετερογένειας δότη/δέκτη
Διαχείριση αίματος στις αιμοδοσίες διαμέσου του ελέγχου βιοδεικτών στο
φρέσκο αίμα, στο νεαρό παράγωγο ή/και στον ασθενή-δέκτη

Εισαγωγή δυναμικής τεχνολογιών omics από το ερευνητικό πεδίο στην καθημερινή
πράξη της αιμοδοσίας
Εξατομικευμένη διαχείριση αίματος, μετάγγισης και μεταμοσχεύσεων άλλων ιστών 64

Eξατομικευμένες φυσιολογικές προγνώσεις
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Σχέδιο εργασίας
Συνεργασία (και συνεννόηση) κλινικών και εργαστηριακών ειδικών στην
κατεύθυνση της ανεύρεσης συσχετίσεων και μηχανιστικών σχέσεων ανάμεσα σε
βιολογικούς/αιματολογικούς παράγοντες (in vivo/in vitro Omics κλπ) με κλινικά
εκτιμώμενους παράγοντες

Ολοκληρωμένη και ολιστική μελέτη RSL:
1) Στον αιμοδότη (πριν ή κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας )
2) Στη μονάδα ΣΕ κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης
3) Στο δέκτη (πριν τη μετάγγιση )
4) Στο δέκτη (μετά τη μετάγγιση )
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Ενσωμάτωση μοριακών δεδομένων omics αιμοδότη-ΣΕ-ασθενή στο ηλεκτρονικό
πληροφοριακό σύστημα τράπεζας αίματος

➢
➢

Εξευγενισμένα εργαλεία
εργαστηριακής
ανάλυσης (ΕΡΕΥΝΑ)

genomics (NGS)
in silico μοντέλα πρόβλεψης
ερυθροκυτταρικών αποκρίσεων

Γενικευμένοι στυλοβάτες:
✓ βιοιατρικής έρευνας
✓ εξατομικευμένης ιατρικής
✓ σχεδιασμού και βελτίωσης φαρμάκων
✓ πρώιμης διάγνωσης
✓ πρόβλεψης ειδικών ανά ασθενή αντιδράσεων
και παρενεργειών
67

προσεγγίσεις ρουτίνας
1) επίπεδο κατανόησης της σχέσης μεταξύ ασθένειας/κλινικής συνθήκης και χημικού
προτύπου βιολογικών υγρών
2)

υψηλό κόστος οργάνων, σύνθετη ανάλυση δεδομένων, ετερογένεια μεταξύ δειγμάτων

Θα ρωτήσουμε και θα απαντήσουμε καινούριες ερωτήσεις σχετικά με την
εσωτερική λειτουργία των κυττάρων και του οργανισμού μαςΝέα μέρα της αιμοδοσίας, της βιοσυντήρησης αίματος και της μετάγγισης
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Ευχαριστώ για την π ροσοχή σας
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