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Η χρωμογρανίνη Α (ΑΧΕ) είναι μια γλυκοπρωτεΐνη ιδιαίτερα
γνωστή κλινικά ως biohumoral ειδικός δείκτη για
νευροενδοκρινείς όγκους (ΝΕΤ).

Οι νευροενδοκρινικοί όγκοι είναι νεοπλάσματα που προκύπτουν
από κύτταρα του ενδοκρινικού και νευρικού συστήματος που
παράγουν και εκκρίνουν ρυθμιστικές ορμόνες. Πολλοί είναι
καλοήθεις, ενώ μερικοί είναι κακοήθεις. Πιο συχνά συμβαίνουν
στο έντερο, όπου συχνά καλούνται καρκινοειδείς όγκοι άλλα
επίσης στον πνεύμονα και το υπόλοιπο του σώμα. Κατατάσσονται
στην κατηγορία των σπάνιων ογκολογικών νοσημάτων και
αποτελούνται από ένα φάσμα κακοηθειών που δημιουργούνται από
νευροενδοκρινή κύτταρα σε όλο τον οργανισμό..

Αν και υπάρχουν πολλά είδη τέτοιων όγκων, αντιμετωπίζονται ως
μια ομάδα, επειδή τα κύτταρα των νεοπλασμάτων αυτών
μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, όπως το ότι δείχνουν όμοια,
έχοντας ειδικά εκκριτικά κοκκία, και συχνά παράγουν βιογενείς
αμίνες και πολυπεπτιδικές ορμόνες.Οι χρωμογρανίνες
διακρίνονται στις μορφές Α, Β και C και ανευρίσκονται στα
ενδοκρινικά κύτταρα ολοκλήρου του σώματος, όπως και στο
περιφερικό και κεντρικό νευρικό σύστημα. Η χρωμογρανίνη Α
αποθηκεύεται στα κυτταροπλασματικά κυστίδια των κυττάρων
χρωματίνης στο μυελό των επινεφριδίων και εκκρίνεται
ταυτόχρονα με τις κατεχολαμίνες, τόσο από τα φυσιολογικά
κύτταρα του μυελού, όσο και τα κύτταρα του φαιοχρωμοκυτώματος
και ταυτόχρονα με άλλες πεπτιδικές ορμόνες από τα κύτταρα των
νησιδίων του παγκρέατος, εντερο-ενδοκρινή κύτταρα, κύτταρα των
παραθυρεοειδών, τα παραθυλακιώδη κύτταρα του θυρεοειδούς και
την υπόφυση.

Τα επίπεδα της χρωμογρανίνης-A (CgA) σχετίζονται με την
σοβαρότητα της νόσου, καθώς οι ασθενείς με ΝΕΤ εμφάνισαν
προοδευτικώς υψηλότερα επίπεδα της CgA, στο διάστημα που η
νόσος εξελισσόταν. Επίσης η CgA είναι ο πρώτος δείκτης ο
οποίος αναγνωρίζει την επανεμφάνιση της νόσου στις
περισσότερες περιπτώσεις. Η μέτρηση της CgA αποτελεί σημαντικό
διαγνωστικό εργαλείο, καθώς τα υψηλά επίπεδα της στους
ασθενείς με προχωρημένη νόσο ΝΕΤ υποδηλώνουν μεγάλο φορτίο
όγκου, το οποίο αναφέρεται στο μέγεθος των όγκων ή στον
συνολικό αριθμό καρκινικών κυττάρων στον οργανισμό. Κάποιοι
ασθενείς με μεταστατικούς καρκινικούς όγκους εμφανίζουν
επίπεδα CgA που υπερβαίνουν έως και 1.000 φορές το ανώτατο
όριο του φυσιολογικού εύρους τιμών.
Σημαντικές αυξήσεις της χρωμογρανίνης Α συμβαίνουν επίσης σε
καρκινώματα που περιέχουν κύτταρα με μερική διαφοροποίηση των
νευροενδοκρινικών, όπως μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα
και καρκίνου του προστάτη. H χρησιμότητα της παρακολούθησης
της χρωμογρανίνης Α του ορού σε αυτούς τους όγκους, είναι
σημαντική. Θεωρείται πως υψηλά επίπεδα χρωμογρανίνης Α σε
όγκους του προστάτη μπορεί να είναι ένας δείκτης κακής
πρόγνωσης, πιθανώς λόγω της έλλειψης απόκρισης αυτών των
κυττάρων σε αντι-ανδρογόνο θεραπεία .

Οι όγκοι αυτοί ιστολογικά χαρακτηρίζονται από την παρουσία
νευροεκκριτικών κοκκίων τα οποία δίνουν θετική τη χρώση
χρωμογρανίνης Α, κάτι που αποτελεί και μέθοδο ιστολογικής
ανίχνευσής τους. Οι χρωμογρανίνες είναι παρούσες σχεδόν σε
όλους τους ενδοκρινείς ή νευρικούς ιστούς. Τα επίπεδα
πλάσματος της χρωμογρανίνης Α (CgA) βρίσκονται υψηλά σε
περισσότερο από το 90% των ασθενών με διάφορα pNETs, χωρίς τα
επίπεδα αυτά να είναι σίγουρο ότι συμπεριφέρονται ως δείκτες
κακοήθειας όπως είχε παλαιότερα λεχθεί. Το παγκρεατικό
πολυπεπτίδιο (PP) έχει προταθεί επίσης για να διαδραματίσει
αυτό το ρόλο, αλλά δεν χρησιμοποιείται λόγω της χαμηλής
ευαισθησίας και ειδικότητας που έχει (54% και 57% αντίστοιχα)
στα PNETs. Ο συνδυασμός και των δύο αυτών πεπτιδίων για τα
pNETs και για τα NF-pNETs συγκριτικά με τη χρωμογρανίνη, δίνει
ευαισθησία που ανέρχεται στο 95% έναντι 75%.

Η παρακολούθηση των επιπέδων των χρωμογρανίνης Α είναι χρήσιμη
στην παρακολούθηση, ή για την αξιολόγηση της εξέλιξης στο
χρόνο της νεοπλασματικής νόσου και την αποτελεσματικότητα των
θεραπευτικών αγωγών που αναλαμβάνονται.Τα επίπεδα της
χρωμογρανίνης Α ορού αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο διαγνωστικό
βοήθημα, δεδομένου ότι οι όγκοι είναι νευροενδοκρινείς όγκοι,
που είναι δύσκολο να εντοπιστούν στα αρχικά στάδια, λόγω του
μικρού τους μεγέθους, της αργής ανάπτυξης και με μη ειδικά
συμπτώματα, τα οποία, όταν υπάρχουν, μπορούν να
περιλαμβάνουν διάρροια, ναυτία, έμετο, ταχυκαρδία, αίσθημα
καύσου στο πρόσωπο και το λαιμό, με τοπική ερυθρότητα,
δύσπνοια, βήχα και δυσκολία στην αναπνοή.
Η χρωμογρανίνη Α είναι καλύτερος δείκτης της Β, αν και σε
μερικές περιπτώσεις, η Β αυξάνεται, συγκριτικά με την Α.
ΠροσοχήΥψηλά επίπεδα χρωμογρανίνης Α βρίσκονται στην παρουσία
σοβαρής ψυχολογικής και σωματικής καταπόνησης, νεφρική και
ηπατική ανεπάρκεια, και στην περίπτωση της πρόσληψης
συγκεκριμένων φαρμάκων, όπως η ομεπραζόλη και άλλοι αναστολείς
αντλίας πρωτονίων.

Πηγή: https://medlabgr.blogspot.com/2015/12/CgA.html#ixzz5lcx6
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Προστάτης: Οι φυσιολογικές
τιμές στην εξέταση – Πότε
χτυπάει «καμπανάκι»
Το αιματολογικό τεστ προστατικού αντιγόνου (PSA) μετρά το
συνολικό ποσό του συγκεκριμένου αντιγόνου στο αίμα σας. Το PSA
είναι μια πρωτεΐνη που παράγεται από τα φυσιολογικά κύτταρα
του προστάτη καθώς επίσης και από κύτταρα του καρκίνου στον
προστάτη.

Ο προστάτης χρειάζεται προσοχή σε κάθε άντρα και γι’ αυτό
είναι σώφρον μετά από κάποια ηλικία να κάνετε τακτικά
εξετάσεις. Είναι φυσιολογικό όλοι οι άνδρες να έχουν ένα μικρό
ποσό PSA στο αίμα τους. Αλλά το αυξημένο επίπεδο PSA μπορεί να
δείξει ότι έχετε πρόβλημα με τον προστάτη σας, αν και όχι κατ’
ανάγκη ότι έχετε καρκίνο του προστάτη.

Το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) είναι μία πρωτεάση, της
οποίας η λειτουργία είναι να διασπάει την υψηλού μοριακού
βάρους πρωτεΐνη του σπερματικού υγρού σε μικρότερα
πολυπεπτίδια. Αυτή η ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα το σπέρμα να
γίνεται όλο και πιο υγρό. Το PSA παράγεται αποκλειστικά από τα
επιθηλιακά κύτταρα του προστάτη, είτε αυτά είναι καλοήθη, είτε
κακοήθη (καρκινικά). Εντοπίζεται, επίσης, στον ορό PSA. Η
μέτρηση αυτού του ορού θεωρείται η καλύτερη μέθοδος για την

ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη και την παρακολούθηση της
ανταπόκρισης στη θεραπεία. Πολλές φορές η αυξημένη τιμή ΡSA
οφείλεται σε καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.

Προστάτης: Καταστάσεις που
αποτελέσματα PSA στο αίμα
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Οξεία κατακράτηση ούρων
Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη
Προχωρημένη ηλικία
Προστατίτιδα
Καρκίνος του προστάτη
Διουρηθρική εκτομή του προστάτη
Καθετηριασμός στο ουροποιητικό

Προστάτης: Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές PSA ανά ηλικία
Τα επίπεδα PSA μπορεί να κυμαίνονται από 1 ng/ml έως και πάνω
στα 100 ng/ml σε ορισμένες περιπτώσεις. Τα παρακάτω στοιχεία
είναι ένας πρόχειρος οδηγός για τις “κανονικές” τιμές PSA,
ανάλογα με την ηλικία σας:

Έως 3 ng/ml για τους άνδρες στα 40-49 ετών
Έως και 4 ng/ml για τους άνδρες 50-59 ετών
Έως και 5 ng/ml για τους άνδρες από 70 ετών και πάνω

Ένα πολύ υψηλό επίπεδο PSA (για παράδειγμα, κοντά στα στα 100)
συνήθως σημαίνει ότι το άτομο πάσχει από καρκίνο του προστάτη.
Ωστόσο, εάν το επίπεδο του PSA σας είναι μόνο ελαφρώς πάνω από
τα φυσιολογικά όρια για την ηλικία σας, τότε ο γιατρός σας
μπορεί να εκτιμήσει ότι το αποτέλεσμα δεν εμπνέει ανησυχία,
αλλά ότι θα πρέπει να κάνετε και άλλες εξετάσεις για να
εξακριβωθεί το τι συμβαίνει.Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις:

Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον
πραγματικό κόσμο!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 15% των ανδρών που έχουν καρκίνο
του προστάτη, έχουν κανονικές τιμές PSA.

ΠΗΓΗ:https://www.pronews.gr/ygeia/764939_prostatis-oi-fysiolog
ikes-times-stin-exetasi-pote-htypaei-kampanaki

