
Πρόγραμμα κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων 

«Κύκλος εκπαίδευσης στην πραγματοποίηση μοριακών εξετάσεων στην Αιματολογία.  
Αξιολόγηση του τρόπου εκτέλεσης και της  σημασίας τους στην καθημερινή κλινική  

πράξη σύμφωνα με τα διεθνή Guide Lines”  
Φεβρουάριος – Ιούνιος 2018

Φεβρουάριος 2018

1. 22/02/2018 Εισαγωγή στις μοριακές τεχνικές

Mάρτιος 2018

2. 08/03/2018 Απομόνωση DNA από Αίμα, πλακάκια και ιστολογικές τομές και 
αξιολόγηση ποιότητας αυτού  

Επιλογή / σχεδιασμός εκκινητών για πραγματοποίηση PCR 

3. 21/03/2018 Εκτέλεση  DNA PCR για την ανίχνευση μεταλλάξεων  FLT3 και  
ΝPN1 σε ασθενείς με ΟΜΛ.     

Ανάλυση PCR προϊόντων σε γέλη αγαρόζης. Κλινική σημασία για 
την επιλογή θεραπείας ασθενών με ΟΜΛ > 60 ετών 

Απρίλιος 2018

4. 18/04/2018 Εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας της συσκευής Beckman Seq
Fragment analysis/κατανόηση της αρχής λειτουργίας και των 
δυνατοτήτων που προσφέρονται. Ανάλυση  αποτελεσμάτων από 
χαρακτηριστικά πειράματα  και τρόποι ανάλυσης αλληλουχίας 
βάσεων DNA.  

Μάιος 2018

5. 02/05/2018 Εκτέλεση  RT-PCR σε δείγματα υγειών και δείγματα ασθενών 
ΧΜΛ για την ανίχνευση της ύπαρξης ή μη του υβριδικού γονιδίου  
bcr-abl. Κατανόηση της ανάγκης περιγραφής των σταδίων που 
προηγήθησαν μέχρι την ανάλυση των  PCR  προϊόντων σε 
ηλεκτροφόρηση γέλης αγαρόζης.  Ανάδειξη των κομβικών 
σημείων που μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος εκτέλεση της  
PCR/κατανόηση των κλινικών αποτελεσμάτων τους.  

6. 09/05/2018 Αρχές λειτουργίας της ποσοτικής RT PCR και κλινική εφαρμογή 
τους με έμφαση στα : 1.Ποσοτική  RT- PCR  στη ΧΜΛ υπό 
θεραπεία με ΤΚΙs. Κλινική σημασία της μέτρησης των επιπέδων 
αυτών σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες (ΕLN, NCCN) 2. ποσοτική  
PCR για εκτίμηση των επιπέδων μεταγράφων t(8;21), κλινική 
σημασία της παρακολούθησης των μεταγράφων αυτών – πιθανές 
παγίδες στην σωστή ερμηνεία των επιπέδων τους κατά την 
παρακολούθηση των ασθενών 

Πιθανά λάθη κατά την ανάλυση ποσοτικής RT PCR  δειγμάτων 
ασθενών. Ποια σημεία πρέπει να περιλαμβάνει ο έλεγχος 
ποιότητας από την αρχή του πειράματος μέχρι την συγγραφή του 
αποτελέσματος. 



7. 23/05/2018 Ανάλυση δομής υποδοχέα των Β λεμφοκυττάρων (BCR).
Αναγνώριση παραγωγικών ή μη παραγωγικών αναδιατάξεων  
BCR. Ερμηνεία ανάλυσης κλωνικότητας / πολυκλωνικότητας β 
λεμφοκυττάρων 

Εκτέλεση PCR σε δείγμα α) πολυκλωνικών και β) μονοκλωνικών β 
λεμφοκυττάρων.  

Ιούνιος 2018

8. 06/06/2018 Εκτέλεση πειράματος ανάγνωσης αλληλουχίας βάσεων στη 
μονοκλωνική αλυσίδα ανοσοσφαιρίνης ασθενούς με ΧΛΛ 

Μεθοδολογία ανίχνευσης μεταλλάξεων p53 στη ΧΛΛ 

Αναγνώριση και Βιολογική σημασία της ύπαρξης/απουσίας 
υπερμεταλλάξεων στη ΧΛΛ. Ανάλυση αλληλουχίας βάσεων στο 
πρόγραμμα  IMGT 

9. 20/06/2018 Ανάλυση της μεθοδολογίας για ανίχνευση ύπαρξης μεταλλάξεων 
στο bcr-abl. Εκτέλεση  PCR για ανίχνευση ύπαρξης μεταλλάξεων 
στο  bcr-abl 

Ανάλυση με  direct sequencing  PCR  προϊόντος (Sanger 
sequencer)  ύπαρξης μεταλλάξεων bcr-abl 

10. 27/06/2018 Γραπτό τεστ / Συζήτηση απαντήσεων εκπαιδευόμενων στο 
γραπτό τεστ 

Εκπαιδευτές 

Π. Παναγιωτίδης 

Βιολόγοι : Μ.Ρουμελιώτη, Α. Στεφάνου, Ε.Στάικου 


