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ΠΑ1
THE LOCAL HEMODYNAMIC ENVIRONMENT PREDICTS THE DE NOVO DEVELOPMENT 

OF ECCENTRIC CORONARY ATHEROSCLEROTIC PLAQUES IN HUMANS

 M. Papafaklis,1  S. Takahashi,2  A. Antoniadis,1 A. Coskun,3  M. Tsuda,1 S.  Mizuno,1 
A.  Hirohata,4 S.  Saito,2 C.  Feldman,1 P.  Stone1

1Cardiovascular Division, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA
2Shonan Kamakura General Hospital, Kamakura, Japan

3Mechanical & Industrial Engineering, Northeastern University, Boston, USA
4Sakakibara Heart Institute of Okayama, Okayama, Japan

Background: Eccentric atheroma distribution is associated with 
plaques likely to rupture and cause acute coronary syndromes. 
The factors responsible for the development of eccentricity 
are unknown. Endothelial shear stress (ESS) drives local plaque 
formation/progression. We tested the hypothesis that ESS 
magnitude and circumferential heterogeneity (ESS-CH) dictate 
the localization of eccentric atherosclerotic lesions in humans. 
Methods: Three-dimensional coronary reconstruction by 
angiography/intravascular ultrasound was performed in 374 
patients at baseline and 6–10 months follow-up. Each artery 
was divided into consecutive 3 mm segments; 2157 disease-
free segments (max plaque thickness<0,5 mm) at baseline 
were selected for analysis. Local baseline ESS was assessed 
by computational fluid dynamics; ESS-CH within each seg-
ment was determined as the ratio of max to min ESS. De novo 
eccentric lesion formation was defined as: significant plaque 

(max plaque thickness>0.5 mm) with plaque eccentricity 
index (ratio: max to min plaque thickness) >2 at follow-up. 
Results: Baseline low ESS magnitude (p<0.001) and aug-
mented ESS circumferential heterogeneity (p=0.001) were 
independently associated with an increased probability of de 
novo eccentric lesion formation. Disease-free segments with 
the combination of baseline low (<1 Pa) and highly heteroge-
neous (ESS-CH>3) ESS had the highest risk for de novo eccen-
tric lesion formation (incidence: 23.8% vs. 8.4% in all others; 
p<0.001). Conclusions: ESS magnitude and circumferential 
heterogeneity exert a critical effect on the de novo develop-
ment of eccentric lesions. Coronary regions culminating in 
a rupture-prone phenotype, i.e. at highest risk to cause an 
acute coronary syndrome, can be identified early by assess-
ment of hemodynamic characteristics in humans.
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ΠΑ2
EFFECT OF CHOLESTEROL TRANSPORTER ABCG1 ON CYTOKINE LEVELS

  G. Daniil,  A. Chroni 
1Institute of Biosciences and Applications, National Center for Scientific Research “Demokritos”, Athens

Introduction-objective: ATP binding cassette transporter 
G1 (ABCG1) mediates the transport of cellular cholesterol to 
HDL. In addition, ABCG1 has been suggested to have anti-
inflammatory properties, since macrophages lacking ABCG1 
secrete significantly higher levels of cytokines. Here, we ex-
amined whether ABCG1 affects pro-inflammatory cytokine 
expression, and whether this is associated with its lipid trans-
port activity. Methods-results: In HEK293 cells transfected 
with human ABCG1 cDNA, ABCG1 mediates a great (by 82%) 
reduction of TNFα gene expression, measured by real-time. 
PCR. However, incubation of ABCG1-transfected cells with rH-
DL did not enhance further the TNFα expression compared, 
indicating that the ABCG1-mediated reduction of TNFα gene 
expression is independent of ABCG1 lipid transport activity.

Similar analyses showed that IL-1β gene expression was re-
duced by 45% and IL-10 gene expression was increased by 
40% in ABCG1-transfected cells, and these changes were also 
independent of ABCG1 lipid transport activity. Since STAT3 
has been shown to play major role in suppressing inflam-
matory cytokine production, we examined whether ABCG1 
affects TNFα gene expression through STAT3. Incubation of 
the ABCG1-transfected cells with a STAT3 inhibitor resulted in 
a dose-dependent increase of TNFα gene expression. STAT3 
activation (pSTAT3) was induced via JAK2, since incubation 
of ABCG1-transfected cells with a JAK2 inhibitor resulted in 
decrease of pSTAT3 levels, as assessed by western blotting. 
Conclusion: Overall, our data show that ABCG1 has a direct 
anti-inflammatory action which is independent of its lipid ex-
port activity.
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ΠΑ3
ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

 Β. Δρίτσα,1  Κ. Πισσαρίδη,1  Ε. Κουτουλάκης,2  Ι. Μαμαρέλης,3

 Ι. Αναστασοπούλου,1  Χ. Κωτούλας4

1Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ακτινοχημεία & Βιοφασματοσκοπία, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 
2Καρδιολογική Κλινική, ΝΙΜΤΣ Νοσοκομείο Αθηνών, 3Καρδιολογική Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 

4Καρδιοχειρουργική Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Το σάκχαρο είναι παράγοντας κινδύνου 
αθηρογένεσης, αλλά ο μηχανισμός αθηρογένεσης δεν είναι 
ακόμη απόλυτα εξακριβωμένος. Οι αθηρωματικές πλάκες 
στεφανιαίων αρτηριών διαβητικών ασθενών μελετώνται με 
FT-IR φασματοσκοπία με στόχο την προδιάγνωση της εξέλι-
ξης ενός καρδιακού συμβάματος, και επομένως την πρόληψη 
της αθηρογένεσης. Υλικό-Μέθοδος: Λήφθηκαν 15 δείγματα 
από διαβητικούς ασθενείς 35–85 ετών, που υποβλήθηκαν σε 
χειρουργική ενδαρτηρεκτομή στεφανιαίων αρτηριών. Τα FT-
IR φάσματα λήφθηκαν με φασματοφωτόμερο Nicolet 6700 
thermoscientific. Αποτελέσματα: Τα FT-IR φάσματα (σχή-
μα 1) αθηρωματικών πλακών ασθενών δείχνουν μεταβολές 
στους πεπτιδικούς δεσμούς των πρωτεϊνών και την ευκινη-
σία των κυτταρικών μεμβρανών, λόγω υπεροξείδωσης. Η 
ταινία στα 1735 cm-1 αντιστοιχεί στην LDL των ασθενών και 

είναι ισχυρότερη στους ινσουλινο-εξαρτώμενους ασθενείς, 
επιβεβαιώνοντας την υπεροξείδωση των λιπιδίων. Οι ταινίες 
στα 1160 cm-1 και 1030 cm-1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
«διαγνωστικές» για την εξέλιξη της αθηρωμάτωσης των δια-
βητικών ασθενών, δεδομένου ότι απουσιάζουν από ασθενείς 
με φυσιολογικά όρια σακχάρου. Συμπεράσματα: Η υπερο-
ξείδωση των λιπιδίων, πρωτεϊνών και μεμβρανών προκαλεί-
ται από ελεύθερες ρίζες, που παράγονται κατά τις βιολογικές 
οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις και το οξειδωτικό στρες. Η 
αύξηση του σακχάρου στο αίμα αυξάνει το αποτέλεσμα κα-
ταστρέφοντας περισσότερο τις κυτταρικές μεμβράνες και 
σχηματίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο ινίδια. Οι χαρακτηριστικές 
ταινίες στα 1160 cm-1 και 1030 cm-1 μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν ως «διαγνωστικές» της γλυκοζυλίωσης για την εξέλιξη 
της νόσου.

Σχήμα 1. FT-IR φάσματα αθηρωματικών στεφανιαίων αρτηριών διαβητικών ασθενών
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ΠΑ4
ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΗΣ ΗDL ME 

ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Ε3 ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

 Έ. Βαλαντή,1  Π. Φωτάκης,2  M. Beck,2  Δ. Καρδάσης,2  B. Zαννής,2  Δ. Σανούδου1

1Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
2Εργαστήριο Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Κρήτης, Κρήτη

Εισαγωγή-Σκοπός: Ο πολλαπλασιασμός των ενδοθηλιακών 
κυττάρων (ΕΚ) συμβάλλει στην αποκατάσταση του ενδοθη-
λίου μετά από αγγειακό τραυματισμό, που αποτελεί εναρ-
κτήριο γεγονός της αθηρογένεσης. Η απολιποπρωτεΐνη E 
(apoΕ) μεσολαβεί στην ηπατική κάθαρση υπολειμμάτων των 
χυλομικρών και προστατεύει από αθηρωμάτωση. Σκοπός της 
εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης ανασυσταμένης HDL 
που περιέχει ανθρώπινη άγριου τύπου apoE3 και φωσφολι-
πίδια (rHDL-apoE3) στον πολλαπλασιασμό των ΕΚ. Υλικό-
Μέθοδος: Πρωτογενή ανθρώπινα ΕΚ αορτής εκτέθηκαν σε 
rHDL-apoE3 ή PBS. Απομονώθηκε ολικό RNA και αναλύθηκε 
σε μικροσυστοιχίες (Human Gene 1.0 ST-Affymetrix) που α-
ξιολογούν αλλαγές έκφρασης του συνόλου του ανθρώπινου 
γονιδιώματος. Χρησιμοποιήθηκαν 5 μικροσυστοιχίες/δοκι-
μασία και το σύνολο των αποτελεσμάτων αναλύθηκε βιοπλη-
ροφορικά με κριτήρια ανάλυσης: θετική ή αρνητική ανάλυση 
(fold change)=2 και πιθανότητα λάθους (FDR)≤0,05. Οι αλλα-
γές στην έκφραση 46 γονιδίων επιβεβαιώθηκαν με ευρείας 

κλίμακας qRT-PCR. Αποτελέσματα: Η rHDL-apoE3 προκάλε-
σε στατιστικά σημαντικές αλλαγές σε 198 γονίδια. Σημαντικές 
αλλαγές σε μηχανισμούς ελέγχου του πολλαπλασιασμού των 
ΕΚ (23 γονίδια, επιβεβαιωμένα με qRT-PCR) σχετίζονταν με: 
1) το μονοπάτι ERK1/2, που σε περίπτωση ενεργοποίησης α-
πό υποδοχείς αυξητικών παραγόντων και ιντεγρίνες θα μπο-
ρούσε να προαγάγει τον κυτταρικό κύκλο (↑PTGS2, ↑EGR1, 
↓PTX3), και 2) το μονοπάτι PI3K/AKT του οποίου η ενεργο-
ποίηση από υποδοχείς αυξητικών παραγόντων αναμένεται 
να επαγάγει τον πολλαπλασιασμό ελέγχοντας τη μετάβαση 
G1/S του κυτταρικού κύκλου (↑EFNB2, ↑PIK3CG, ↑PDGFD). 
Αλλαγές παρατηρήθηκαν, επίσης, σε 9 γονίδια (3 επιβεβαιώ-
θηκαν και με qRT-PCR, ↑ID1, ↑EGR1, ↓TGFB2) που ρυθμίζουν 
άμεσα κεντρικά μόρια των μεταβατικών φάσεων G1/S (p21, 
p16, p27, κυκλίνη D1/E1, RB) και G2/M (p21, p57, κυκλίνη Β1) 
στα ΕΚ. Συμπεράσματα: H rΗDL-apoE3 επάγει αλλαγές στην 
έκφραση μοριακών μονοπατιών που σχετίζονται με τον πολ-
λαπλασιασμό των ΕΚ. 
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ΠΑ5
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΥΓΙΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

 Α. Μικελλίδη,1  Χ. Μαούρη,1  Σ. Αντωνοπούλου,1  Κ.Α. Δημόπουλος,2  Τ. Νομικός1

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
2Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Οι διαταραγμένοι μεταβολικοί ομοι-
οστατικοί μηχανισμοί ασθενών με ινσουλινοαντίσταση 
οδηγούν σε μεταγευματική υπεργλυκαιμία, οξειδωτικό 
στρες και ενεργοποίηση αιμοπεταλίων. Η σύγκριση των δι-
αταραγμένων ομοιοστατικών μηχανισμών με αυτούς που 
φυσιολογικά ενεργοποιούνται σε υγιείς εθελοντές θα έδινε 
σημαντικές πληροφορίες για τα πραγματικά κρίσιμα στάδια 
που επάγουν την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων στους 
διαβητικούς. Για τον σκοπό αυτό μελετήθηκε η επίδραση της 
δοκιμασίας ανοχής στη γλυκόζη –με διαφορετικές φορτίσεις 
γλυκόζης– στη δραστικότητα αιμοπεταλίων υγιών εθελο-
ντών. Υλικό-Μέθοδος: Έξι υγιείς εθελοντές (19–39 ετών), 
μη καπνιστές, φυσιολογικού BMI, κατανάλωσαν  διαλύμα-
τα γλυκόζης διαφορετικής ποσότητας (75-100-150 gr), τρεις 
διαφορετικές μέρες, με τυχαία σειρά. Πριν τη φόρτιση και 
σε χρονικά διαστήματα 15-30-60-90-120-180-240 λεπτά με-
τά από αυτήν, προσδιορίστηκε η επαγόμενη από TRAP και 
ADP συσσώρευση αιμοπεταλίων και υπολογίσθηκε το EC50. 

Παράλληλα μετρήθηκαν η γλυκόζη, η υπεροξειδάση της 
γλουταθειόνης και τα TBARS. Αποτελέσματα: Οι φορτίσεις 
γλυκόζης 75 και 100 gr δεν διαφοροποίησαν σημαντικά την 
καμπύλη γλυκόζης, σε αντίθεση με τα 150 gr που μείωσαν 
τη ταχύτητα πτώσης των επιπέδων γλυκόζης. Από τους δεί-
κτες οξειδωτικού στρες μόνο τα TBARS εμφάνισαν μια μικρή, 
δοσοεξαρτώμενη αύξηση σε μικρούς χρόνους (έως 1 h). Η 
απόκριση των αιμοπεταλίων στις διαφορετικές φορτίσεις 
γλυκόζης διαφοροποιούνταν ανάλογα τον ενεργοποιητικό 
παράγοντα, με κοινό χαρακτηριστικό την αύξηση του EC50 
(έως και 60%) και για τους δύο παράγοντες με την αύξηση 
του χρόνου μετά τη φόρτιση.  Συμπεράσματα: Οι ομοιοστα-
τικοί μηχανισμοί των υγιών εθελοντών προστατεύουν από 
την έντονη μεταγευματική υπεργλυκαιμία και το οξειδωτικό 
στρες, ακόμα και ύστερα από έντονες φορτίσεις γλυκόζης. 
Η αντιαιμοπεταλιακή δράση της ινσουλίνης φαίνεται ότι λει-
τουργεί και μεταγευματικά, αφού οδηγεί σε μειωμένη δρα-
στικότητα των αιμοπεταλίων.
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ΠΑ6
EFFECT OF SIMVASTATIN OR ITS COMBINATION WITH EZETIMIBE
ON TOLL-LIKE RECEPTOR EXPRESSION AND LIPOPOLYSACHARIDE–

INDUCED CYTOKINE PRODUCTION IN MONOCYTES 
OF HYPERCHOLESTEROLEMIC PATIENTS

 E. Moutzouri,1  C. Tellis,2  Kl. Rousouli,2  E. Liberopoulos,1  M. Elisaf,1  A. Tselepis2

1Department of Internal Medicine, School of Medicine, University of Ioannina, 45110 Ioannina
2Laboratory of Biochemistry, Department of Chemistry, University of Ioannina, 45110 Ioannina, Greece

Objectives: Recently, a pivotal role of TLR2 and TLR4 has 
been recognized in atherogenesis. We investigated the ef-
fect of simvastatin monotherapy or its combination with 
ezetimibe on TLR2 and TLR4 membrane expression and on li-
popolysaccharide (LPS)-induced interleukin-1β (IL-1β) and in-
terleukin-6 (IL-6) production in peripheral blood monocytes 
of patients with primary hypercholesterolemia. Methods: 
After a 3-month period of lifestyle changes patients (n=60) 
(mean age 55±13) with LDL-cholesterol levels above those 
recommended by the NCEP ATP III, were randomly allocated 
to open-label simvastatin 40 mg (n=30) or simvastatin/ezeti-
mibe 10/10 mg (n=30) daily. TLR2 and TLR4 membrane ex-
pression in monocytes, LPS-induced intracellular production 
of IL-1β and IL-6 were assessed by flow cytometry at baseline 
and 3 months post-treatment in both patient groups, as well 
as in 30 age- and sex-matched normolipidemic controls.

Results: Hypercholesterolemic patients exhibited higher 
TLR2 and TLR4 membrane expression compared with con-
trols (p<0.02). LPS induced a significant increase in the in-
tracellular levels of IL-1β and IL-6 in all groups, however both 
patient groups exhibited significantly lower levels compared 
with controls. Three months of treatment with either simv-
astatin or its combination with ezetimibe resulted in a sig-
nificant reduction of TLR2 and TLR4 expression (p<0.01 com-
pared with baseline values) with no intergroup differences. 
Furthermore, in both groups the post-treatment values of 
LPS-induced IL-1β and IL-6 production were significantly 
lower compared with baseline (p<0.05 for all comparisons). 
Conclusions: A high simvastatin dose or the combination of 
a low-dose simvastatin with ezetimibe reduce to a similar ex-
tent TLR2, TLR4 membrane expression and LPS induced IL-6 
and IL-1β production in monocytes of hypercholesterolemic 
patients. The pathophysilogical significance of these effects 
regarding atherosclerosis reserves further investigation.
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ΠΑ7
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΔΡΟΜΑ CD34+ ΚΥΤΤΑΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΙΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

 Π. Τατσίδου,1  Ι. Ντάλας,2  Β. Χαντζηχρήστος,1  Κ. Καλαντζή,2  Ι. Γουδέβενος,2  Α.Δ. Τσελέπης1

1Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, 
2Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή-Σκοπός: Τα αιμοπετάλια διαδραματίζουν σημα-
ντικό ρόλο στη θρόμβωση, τη φλεγμονή, την αγγειογένεση, 
αλλά και σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της αθηρωματικής πλά-
κας. Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν πως τα αιμοπετάλια 
αλληλεπιδρούν με τα πρόδρομα CD34+ κύτταρα  που εκφρά-
ζουν τον ενδοθηλιακό φαινότυπο, επάγοντας τη διαφορο-
ποίησή τους σε ώριμα ενδοθηλιακά κύτταρα. Στην παρούσα 
μελέτη διερευνήθηκε η πιθανή αλληλεπίδραση των αιμοπε-
ταλίων με τα πρόδρομα CD34+ κύτταρα στο περιφερικό αίμα 
ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) σε σύγκριση με 
τα φυσιολογικά άτομα (ΦΑ). Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 
12 ΟΣΣ ασθενείς (65±12) και 15 ΦΑ (55±15). Τα συμπλέγματα 
των αιμοπεταλίων με τα CD34+ κύτταρα προσδιορίστηκαν 
σε ολικό αίμα, πριν και μετά την ενεργοποίηση των αιμοπε-
ταλίων με ADP (τελική συγκέντρωση 100 μΜ). Επίσης μελε-
τήθηκε η αλληλεπίδραση των αιμοπεταλίων με τα CD34+ 
κύτταρα που εκφράζουν τον ενδοθηλιακό φαινότυπο (KDR+ 
κύτταρα). Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με κυτταρομετρία 
ροής χρησιμοποιώντας τα μονοκλωνικά αντισώματα CD34-
FITC, CD61-PerCP (δείκτης αιμοπεταλίων), KDR-PE (δείκτης 
ενδοθηλιακού φαινοτύπου). Τα αποτελέσματα εκφράστη-
καν ως ποσοστό % της περιοχής των λεμφο-μονοκυττάρων. 
Αποτελέσματα: Τα συμπλέγματα των αιμοπεταλίων-CD34+ 
ανιχνεύθηκαν κυρίως στην περιοχή των λεμφο-μονοκυττά-
ρων. Ιδιαίτερα αυξημένο ήταν το ποσοστό των συμπλεγμά-
των στους ασθενείς σε σύγκριση με τα ΦΑ (0,38±0,15% έναντι 

0,22±0,15%, αντίστοιχα, p<0,01). Επιπλέον, τα συμπλέγματα 
αιμοπεταλίων-CD34+ αυξήθηκαν σημαντικά και στους δύο 
πληθυσμούς μετά την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, με 
τη μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται στους ασθενείς σε 
σχέση με τα ΦΑ (2,46±1,00% έναντι 1,66±1,10%, αντίστοιχα, 
p<0,01). Αντίθετα, το ποσοστό των συμπλεγμάτων αιμοπετα-
λίων-KDR+, ήταν μικρότερο στους ασθενείς σε σχέση με τα ΦΑ 
(0,46±0,28% έναντι 1,24±0,90%, αντίστοιχα, p<0,01). Έπειτα 
από ενεργοποίηση, τα συμπλέγματα αυτά αυξήθηκαν στα 
ΦΑ (από 1,24±0,90% σε 1,98±1,00%, p<0,05), όχι όμως στους 
ασθενείς (από 0,46±0,28% σε 0,51±0,24%). Συμπεράσματα: 
Παρά τα υψηλά ποσοστά των συμπλεγμάτων αιμοπεταλίων-
CD34+, οι ΟΣΣ ασθενείς παρουσιάζουν σημαντικά λιγότερα 
συμπλέγματα αιμοπεταλίων-KDR+ σε σύγκριση με τα ΦΑ. Το 
φαινόμενο αυτό μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στους 
ασθενείς ως προς την πρόληψη του σχηματισμού θρόμβου 
και την επαγωγή της αναγέννησης του αγγειακού τοιχώμα-
τος. Η παρούσα μελέτη πραγματοποιείται στα πλαίσια ε-
νός ερευνητικού προγράμματος που συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)– 
Ερευνητικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Συνεργασία 2009. 
Δράση Ι. Συνεταιρισμός μικρής και μεσαίας κλίμακας (κωδι-
κός έργου: 09ΣΥΝ-12-827).
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ΠΑ8
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΩΝ

ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ in vitro

 Β. Χαντζηχρήστος,1  Φ. Γκρόζου,2  Μ. Πασχόπουλος,2  Α.Δ. Τσελέπης1

1Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, 
2Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή-Σκοπός: Τα αιμοπετάλια διαδραματίζουν σημα-
ντικό ρόλο στην αιμόσταση, τη φλεγμονή και την αγγειογένε-
ση. Ο σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης 
των κυκλοφορούντων πρόδρομων ενδοθηλιακών κυττάρων 
(EPCs) στην ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων in vitro. Υλικό-
Μέθοδος: Mονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος α-
πομονώθηκαν και καλλιεργήθηκαν κάτω από διαφορετικές 
συνθήκες, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στη δημιουργία είτε των 
colony forming units (CFU-Hill) κυττάρων είτε των κυκλοφο-
ρούντων αγγειογενετικών κυττάρων (circulating angiogenic 
cells, CACs). Επίσης, μονοπύρηνα κύτταρα αίματος από ομ-
φάλιο λώρο καλλιεργήθηκαν κατάλληλα, οδηγώντας αντί-
στοιχα στον σχηματισμό των late outgrowth endothelial cells 
(OECs). Η επίδραση των EPCs και των υπερκειμένων τους στη 
συσσώρευση των πλυμένων αιμοπεταλίων μελετήθηκε με τη 
μέθοδο της συσσωρευομετρίας οπτικής διαπερατότητας. Η 
θρομβίνη και το κολλαγόνο χρησιμοποιήθηκαν ως αγωνιστές 
των αιμοπεταλίων. Επίσης, με κυτταρομετρία ροής μελετήθη-
κε η επίδραση των OECs στην έκφραση του αιμοπεταλιακού 
υποδοχέα αIIbβ3 (πρόσδεση του PAC-1), καθώς και η έκφρα-
ση της P-σελεκτίνης. Ως αγωνιστής χρησιμοποιήθηκε το ADP. 

Αποτελέσματα: Τόσο τα CFU-Hill όσο και τα CACs κύτταρα 
δεν ανέστειλαν τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων παρουσία 
του κολλαγόνου και της θρομβίνης. Αντίθετα, μόνο το υπερ-
κείμενο των CACs ανέστειλε τη συσσώρευση από τους δύο 
αγωνιστές. Τα OECs κύτταρα, καθώς και το υπερκείμενό τους, 
ανέστειλαν τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων από τους δύο 
αγωνιστές. Επίσης, τα OECs και το υπερκείμενό τους ανέστει-
λαν την πρόσδεση του PAC-1 και μείωσαν την έκφραση της 
P-σελεκτίνης που προκάλεσε η ενεργοποίηση των αιμοπετα-
λίων με το ADP. Συμπεράσματα: Από όλους τους τύπους των 
πρόδρομων ενδοθηλιακών κυττάρων που μελετήθηκαν, μόνο 
τα OECs αναστέλλουν σημαντικά την ενεργοποίηση των αιμο-
πεταλίων. Οι μηχανισμοί οι οποίοι ερμηνεύουν τις παραπάνω 
επιδράσεις είναι υπό διερεύνηση. Η παρούσα μελέτη πραγ-
ματοποιείται στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος 
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέ-
σω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ)–Ερευνητικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: 
Συνεργασία 2009. Δράση Ι. Συνεταιρισμός μικρής και μεσαίας 
κλίμακας (κωδικός έργου: 09ΣΥΝ-12-827).

ΠΑ9
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΞΕΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Β. Νοταρά,1 Δ. Παναγιωτάκος,1 Χ. Πίτσαβος2

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής
2Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Είναι γνωστό ότι ασθενείς με οξύ στεφα-
νιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) έχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο 
(περίπου 8–10%) να υποστούν ένα νέο καρδιαγγειακό επει-
σόδιο που μπορεί καταλήξει και σε αιφνίδιο θάνατο. Παρά 
το γεγονός ότι τα φάρμακα αποτελούν την κύρια θεραπεία 
στην πρόληψη δεύτερης εκδήλωσης της νόσου, ωστόσο 
η συμπεριφορά, ο τρόπος ζωής, οι διατροφικές συνήθειες 
και τα κοινωνικά-δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθε-
νών φαίνεται να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
επανεμφάνισή της. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η 
διερεύνηση της βιβλιογραφίας για τη σχέση κοινωνικοοικο-
νομικών και συμπεριφοριστικών παραγόντων με τη δεύτερη 
εκδήλωση καρδιαγγειακού επεισοδίου. Υλικό-Μέθοδος: Η 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση 
σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Pubmed, Scopus), ερευ-
νητικών μελετών, με λέξεις κλειδιά: acute coronary syndrome 
and lifestyle, secondary prevention, prevalence of CVD risk 

factors, incidence of ACS, ενώ τέθηκε χρονολογικός περιορι-
σμός δεκαετίας ώστε να συμπεριληφθούν οι πιο πρόσφατες 
μελέτες. Αποτελέσματα: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση κα-
τέδειξε ότι οι ασθενείς που συμμορφώνονταν σε ένα υγιεινό 
«συμπεριφοριστικό» μοντέλο (διατροφή, άσκηση, διακοπή 
καπνίσματος, στρες) είχαν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο 
επανεμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων. Ωστόσο έχει 
παρατηρηθεί ότι οι ασθενείς δυσκολεύονται να τροποποιή-
σουν τις συνήθειές τους ακόμη και σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα μετά την εκδήλωση της νόσου. Συμπεράσματα: Η 
δευτερογενής πρόληψη ΟΣΣ θα πρέπει να  αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος εθνικής στρατηγικής για τη βελτίωση της δη-
μόσιας υγείας. Ωστόσο οι έρευνες που μελετούν την εξέλιξη 
και την πορεία της νόσου σε βάθος χρόνου αλλά και τη συμ-
μόρφωση των ασθενών σε έναν νέο τρόπο ζωής σπανίζουν, 
ενώ αντίθετα πλεονάζουν αυτές που εστιάζουν στον ρόλο 
της φαρμακευτικής αγωγής.
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ΠΑ10
ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ– 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 Α. Παναγιώτου
Διεθνές Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος 

Εισαγωγή-Σκοπός: Το πάχος έσω-μέσου καρωτιδικού χιτώ-
νος (IMTcc) αποτελεί έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο δείκτη 
προκλινικής αθηροσκλήρωσης, όμως νέα δεδομένα καταδει-
κνύουν ότι μετρήσεις που περιλαμβάνουν την παρουσία/μέ-
γεθος αθηρωματικών πλακών αποτελούν καλύτερους δείκτες 
πρόβλεψης καρδιαγγειακών νοσημάτων (ΚΑΝ). Ελέγξαμε τη 
σχέση μεταξύ (α) IMTcc και (β) παρουσίας/μεγέθους πλακών 
και ΚΑΝ στην Κυπριακή Επιδημιολογική Μελέτη προκλινικής 
αθηροσκλήρωσης. Υλικό-Μέθοδος: Συγχρονική ανάλυση 
762 εθελοντών συμμετεχόντων από την κοινότητα στη συ-
νεχιζόμενη Κυπριακή Επιδημιολογική Μελέτη προκλινικής 
αθηροσκλήρωσης (46% άρρενες, μέση ηλικία=60,1±9,8). 
Μετρήθηκαν με υπερήχους τα: (α) Πάχος έσω-μέσου χιτώ-
να στους κοινούς καρωτιδικούς διχασμούς (IMTcc), (β) αθη-
ρωματικές πλάκες, και (γ) Ολική περιοχή πλακών στους δύο 

καρωτιδικούς και δύο μηριαίους διχασμούς (άθροισμα των 
περιοχών των μεγαλύτερων πλακών σε κάθε έναν από τους 
τέσσερεις διχασμούς-TPA). Αποτελέσματα: Η ολική περιοχή 
πλακών (TPA) συσχετιζόταν σημαντικά με ΚΑΝ συγχρονικά, 
με 78% των ατόμων με ΚΑΝ στο 3ο, 4ο και 5ο πεμπτημόριο. 
Κατόπιν διόρθωσης για γνωστούς παράγοντες κινδύνου, το 
να βρίσκεται κάποιος στο ανώτερο πεμπτημόριο TPA αύξα-
νε την πιθανότητα να έχει ΚΑΝ κατά 9 φορές (95% CI: 2,8 με 
30,1). Παρόμοιο μέγεθος επίδρασης είχε και ο αριθμός αθη-
ρωματικών πλακών (πίνακας 1). Το IMTcc δεν συσχετιζόταν με 
ΚΑΝ συγχρονικά (p=0,7). Συμπεράσματα: Η παρουσία και το 
εμβαδόν των καρωτιδικών και μηριαίων πλακών συσχετίζε-
ται πιο σημαντικά με ΚΑΝ σε σχέση με το πάχος έσω-μέσου 
χιτώνος. 

Πίνακας 1. Συσχέτιση μεταξύ υπερηχογραφικών μετρήσεων και κλινικής καρδιαγγειακής νόσου

Πεμπτημόρια IMT (mm) ΚΑΝ (%) OR* (95% CI); p value

1 (0,04 to 0,060) 9 (5,0%) 1

2 (0,061 to 0,065) 13 (9,8%) 1,30 (0,51–3,34); 0,59

3 (0,066 to 0,075) 14 (12,0%) 0,99 (0,37–2,64); 0,98

4 (0,076 to 0,085) 33 (17,6%) 1,29 (0,55–3,06); 0,56

5 (>0,085) 43 (30,9%) 1,61 (0,65–3,94); 0,30 

                                                                                                                                                                           p for trend=0,69

Πεμπτημόρια TPA (mm2) ΚΑΝ (%) OR* (95% CI)· p value

1 (0–απουσία πλακών) 4 (1,9%) 1

2  (1,4–20) 7 (5,0%) 1,73 (0,48–6,22)· 0,40

3 (21–41) 15 (11,0%) 3,37 (1,05–10,86)· 0,04

4 (42–77) 30 (22,6%) 5,42 (1,71–17,20)· 0,004

5 (>77) 57 (42,5%) 9,07 (2,8–29,57)· <0,001

                                                                                                                                                                           p for trend<0,001

Αριθμός διχασμών με αθηρωματικές πλακών (0–4) ΚΑΝ (%) OR* (95% CI)· p value

0 4 (1,9%) 1

1 10 (6,9%) 2,45 (0,73 to 8,25)· 0,15

2 16 (9,4%) 2,24 (0,69 to 7,28)· 0,18

3 24 (25,8%) 5,99 (1,86 to 19,25)· 0,003

4 59 (43,4%) 8,32 (2,59 to 26,73)· <0,001
p for trend<0,001

*  Διορθωμένο για ηλικία, φύλο, κάπνισμα σε πακέτα/χρόνια, σακχαρώδη διαβήτη, συστολική αρτηριακή πίεση, ολική χοληστερόλη και αντι-
υπερτασική και αντι-υπερλιπιδαιμική θεραπεία.
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ΠΑ11
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ

 Ε. Καρφοπούλου,  Α. Γκζα,  Ε. Καμπίτση,  Μ. Κρεμμύδα,  Δ. Μπρίκου,  Φ. Ρέβη,  Μ. Γιαννακούλια
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Εισαγωγή: Η διάρκεια και η ποιότητα του ύπνου συσχετίζο-
νται με τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και την πρόσληψη/
απώλεια σωματικού βάρους. Πιθανές επιδράσεις των συνη-
θειών ύπνου στη διατήρηση της απώλειας βάρους δεν έχουν 
μελετηθεί. Η παρούσα μελέτη εξέτασε την επίδραση της δι-
άρκειας και της ποιότητας του νυχτερινού ύπνου, καθώς και 
της συχνότητας μεσημεριανού ύπνου, στη διατήρηση της 
απώλειας βάρους. Υλικό-Μέθοδος: Άτομα που διατηρούσαν 
απώλεια βάρους και άτομα που είχαν επανακτήσει το χαμέ-
νο βάρος συμπλήρωσαν την Athens Insomnia Scale (AIS). 
Ερωτήθηκαν επίσης για τη διάρκεια του νυχτερινού και την πα-
ρουσία μεσημεριανού ύπνου στα πλαίσια της συγχρονικής με-
λέτης MedWeight. Μεγαλύτερη βαθμολογία στην κλίμακα AIS 
συνεπάγεται χαμηλότερη ποιότητα ύπνου. Αποτελέσματα: 
Συμμετείχαν 117 διατηρούντες, με μέση διατήρηση απώλειας 
βάρους 21,1±8,5%, και 46 επανακτήσαντες (n=163, 44% άν-
δρες). Ο ΔΜΣ ήταν 25,4±4,3 kg/m2 για τους διατηρούντες και 

30,4±3,9 kg/m2 για τους επανακτήσαντες, p<0,001, ενώ δεν 
υπήρχαν διαφορές στον μέγιστο ΔΜΣ. Λαμβάνοντας υπόψιν 
το φύλο και τον ΔΜΣ ως συγχυτικούς παράγοντες, η διάρκεια 
του νυχτερινού ύπνου δεν διέφερε μεταξύ διατηρούντων 
(7,2±1,2 ώρες) και επανακτησάντων (6,8±1,5 ώρες), p=0,112. 
Όμως, οι επανακτήσαντες παρουσίαζαν μεγαλύτερη συνολική 
βαθμολογία στην κλίμακα AIS σε σχέση με τους διατηρούντες 
(5,7 vs. 3,8, p=0,029), ενώ είχαν επίσης στατιστικά σημαντικά 
μεγαλύτερες βαθμολογίες στις υποκλίμακες δυσκολίας επέ-
λευσης ύπνου και ανεπαρκούς διάρκειας ύπνου. Η συχνότη-
τα μεσημεριανού ύπνου δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων. 
Συμπεράσματα: Οι επανακτήσαντες απώλεια βάρους είχαν 
κατώτερης ποιότητας νυχτερινό ύπνο, εύρημα που δεν εξηγεί 
ο μεγαλύτερος ΔΜΣ τους. Απαιτείται περαιτέρω προοπτική 
μελέτη, προκειμένου να διερευνηθεί εάν η σχέση είναι αιτιολο-
γική και προς ποια κατεύθυνση.
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ΠΑ12
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ,

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

 Ε.Ν. Γεωργουσοπούλου,1  Ε. Πολυχρονόπουλος,1  Χ. Πίτσαβος,2  Ι. Γουδέβενος,3 
 Β. Άθυρος,4  Τ. Βασιλάκου,5  Δ.Β. Παναγιωτάκος1

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα,
2Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

3Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
4Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 

5Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Εισαγωγή: Η οικονομική κρίση αποτελεί πηγή ανασφάλειας 
και άγχους, και φαίνεται να συσχετίζεται με αύξηση της επί-
πτωσης καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Η επίδρασή της στις 
απόψεις των ατόμων για τον ρόλο των παραγόντων κινδύνου 
δεν έχει διερευνηθεί, και αυτός ήταν ο σκοπός της παρούσας 
εργασίας. Υλικό-Μέθοδος: Κατά τα έτη 2006–2012, 10.141 ά-
τομα από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας συμμετείχαν στη 
μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης. Μεταξύ 
άλλων ερωτήθηκαν η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο (σε έτη 
σπουδών), η παρουσία των παραγόντων καρδιαγγειακού 
κινδύνου (διαβήτη, υπέρτασης, υπερχοληστερολαιμίας, πα-
χυσαρκίας). Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν μεθόδους όπως 
η χρήση φαρμάκων (αντιυπερτασικών, αντιλιπιδαιμικών), η 
αύξηση του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας, η βελτίωση 
των διατροφικών συνηθειών και η χρήση φυτικών στερολών 
και στανολών ως προς την αποτελεσματικότητά τους στη μεί-
ωση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, με κλίμακα 
τύπου Likert (1–5). Με τη χρήση παραγοντικής ανάλυσης α-
ναδείχθηκαν δύο παράγοντες αντιλήψεων, ο πρώτος  αντα-
νακλούσε τη μεγάλη εμπιστοσύνη στην αλλαγή του τρόπου 
ζωής, ενώ ο δεύτερος την εμπιστοσύνη στη φαρμακευτική 
αγωγή. Οι δύο παράγοντες εξηγούσαν το 23% και το 15% της 
συνολικής πληροφορίας, αντίστοιχα. Αποτελέσματα: Η οικο-

νομική κρίση αύξησε την πιθανότητα υιοθέτησης των αντιλή-
ψεων που σχετίζονται με τη χρήση φαρμάκων (p<0,001) για 
τη διαχείριση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, ε-
νώ επηρέασε θετικά την πιθανότητα υιοθέτησης αντιλήψεων 
που σχετίζονται με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής (p=0,056). Η 
οικονομική κρίση συσχετίζεται θετικά και ανεξάρτητα με την 
πιθανότητα υιοθέτησης θετικών αντιλήψεων για την αποτε-
λεσματικότητα των φαρμάκων στην αντιμετώπιση των παρα-
γόντων καρδιαγγειακού κινδύνου (b=0,101±0,024, p=0,033) 
ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, παρου-
σίας διαβήτη, υπερλιπιδαιμίας, υπέρτασης και παχυσαρκίας, 
ενώ αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα μετά 
την ηλικία. Η κρίση συσχετίστηκε θετικά και ανεξάρτητα 
και με την πιθανότητα υιοθέτησης θετικών αντιλήψεων για 
την αποτελεσματικότητα των αλλαγών στον τρόπο ζωής 
(b=0,051±0,024, p=0,033) ανεξαρτήτως των προαναφερ-
θέντων παραγόντων, αλλά δεν αποτέλεσε τόσο σημαντικό 
παράγοντα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Συμπεράσματα: 
Περισσότερη πληροφόρηση χρειάζεται για την αποτελεσμα-
τικότητα των αλλαγών στον τρόπο ζωής στην αντιμετώπιση 
και τη διαχείριση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, 
ειδικά σε μία κοινωνία που η οικονομική διαχείριση των πό-
ρων για την υγεία είναι εξαιρετικά δύσκολη. 
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ΠΑ13
STATIN THERAPY, FITNESS AND MORTALITY IN HYPERTENSIVE INDIVIDUALS

 A. Pittaras,  C. Faselis,  M. Doumas,  H. Grassos,  K. Kifnidis,  P. Kokkinos
Veterans Affairs Medical Center, Cardiology Department, Georgetown University School of Medicine, 

George Washington University School of Medicine

Background: Statins are frequently prescribed for the man-
agement of dyslipidemia, cardiovascular disease and their 
consequences. Increased fitness is also associated with low-
er mortality and recommended as an essential component 
in promoting health. However, no information is available 
regarding the combined outcome benefits of fitness and 
statin therapy on all-cause mortality. Thus, we assessed the 
combined effects of statin therapy and fitness on all-cause 
mortality risk. Methods: A prospective cohort of 10,202 hy-
pertensive veterans (mean age=60.4±10.6 years) from two 
Veterans Affairs Medical Centers were studied. We estab-
lished four fitness categories based on peak metabolic equiv-
alents (METs) achieved during an exercise test and eight cat-
egories based on fitness status and statin therapy. Results: 
During a median follow-up period of 10.2 years (25th, 75th 
percentiles: 5.7, 14.5 years) there were 2,991 deaths, with an 
average annual mortality of 27.8 events per 1,000 person-
years of observation. Mortality rate was 26.2% for individu-
als treated with statins and 35.5% for those not treated with 
statins. AS and risk was 2635% lower (hazard ratio=0.65, 
95% CI, 0.59–0.71, p<0.0001) among individuals treated with 
statins compared to those not on statins. Compared to the 
least fit subjects (≤5 METs), mortality risk declined progres-
sively with increased fitness, reaching 62% lower mortality 
among individuals with an exercise capacity >9 METs (haz-
ard ratio= 0.38, 95% CI: 0.32–0.44, p<0.0001). Considering fit-
ness status among subjects on statin therapy, mortality rates 

declined progressively to 70% (hazard ratio=0.30, 95% CI: 
0.21–0.41, p<0.0001) among the fittest subjects compared to 
the least fit individuals. Conlusions: Both statin therapy and 
increased fitness were independently associated with lower 
mortality among dyslipidemic individuals. The combination 
of statin therapy and increased fitness resulted in substan-
tially lower mortality risk than either alone.
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Figure 1. Mοrtality risk in hypertensive individuals according to fit-
ness categories on statin therapy.
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ΠΑ14
Η ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΜΕ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 Α. Σαμέντζας,1  Χ. Βλαχόπουλος,2  Κ. Ρόκκας,2  Ν. Ιωακειμίδης,2  Δ. Τερεντές-Πρίντζιος,2 
 Ε. Σέργη,1  Θ. Ακιτής,2  Α. Τρίκας,1  Χ. Στεφανάδης2

1Καρδιολογικό Τμήμα, «Ελπίς» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
2Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Η έλλειψη τεστοστερόνης έχει συσχετι-
στεί με υψηλότερη θνησιμότητα οφειλόμενη σε καρδιαγγει-
ακή νόσο σε άντρες με στυτική δυσλειτουργία. Εντούτοις η 
χαμηλή τεστοστερόνη πλάσματος δεν έχει διερευνηθεί κατά 
πόσο θα μπορούσε να προβλέψει καρδιαγγειακά συμβάντα 
σε ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία και υπέρταση. Υλικό-
Μέθοδος: 275 ασθενείς με φυσιολογικό σωματικό βάρος, υ-
πέρταση υπό αγωγή και στυτική δυσλειτουργία (30–69 ετών) 
χωρίς προηγούμενο ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, τέθη-
καν σε παρακολούθηση. Αρχικά υποβλήθηκαν σε εξέταση 
των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου και μετρήσεις της 
ολικής τεστοστερόνης πλάσματος (Total Testosterone – TT) 
και της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (C-reactive protein – CRP). 
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της μέσης περιόδου παρα-
κολούθησης των 43 μηνών, συνέβησαν συνολικά 29 καρδιαγ-
γειακά συμβάντα. Η διαφορά στην επίπτωση του υπογονα-
δισμού (TT<3,4 ng/mL) μεταξύ των ασθενών που έχουν και 
εκείνων που δεν έχουν καρδιαγγειακή νόσο ήταν σημαντική 
(35% και 19% αντίστοιχα, p<0,01). Η Kaplan-Meier ανάλυση ε-
πιβίωσης σε τριτημόρια των τιμών της ολικής τεστοστερόνης 
αποκάλυψε ότι οι ασθενείς με τη χαμηλότερη τεστοστερόνη 
πλάσματος ήταν πιθανότερο να αναπτύξουν καρδιαγγειακά 
συμβάντα από εκείνους με την υψηλότερη τεστοστερόνη 
(P=0,012 by log-rank test, εικόνα 1). Τα αναλογικά μοντέλα 
κινδύνου του Cox  έδειξαν ότι οι ασθενείς με τη χαμηλότερη 
τεστοστερόνη πλάσματος (<4,0 ng/mL) είχαν κατά προσέγ-
γιση 2,5 φορές υψηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακό σύμ-
βαμα σε σχέση με εκείνους με την υψηλότερη τεστοστερόνη, 
αφού έγινε προσαρμογή ως προς την ηλικία, τους παράγο-

ντες κινδύνου, την αντιυπερτασική θεραπεία και τις στατίνες 
(multivariate-adjusted hazard ratio, 2,6; 95% CI, 1,01–8,38). Η 
πολυμεταβλητή  ανάλυση δεν έδειξε καμία σημαντική συσχέ-
τιση της CRP με καρδιαγγειακά συμβάντα. Συμπεράσματα: 
Χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης στο πλάσμα συσχετίζονται 
με καρδιαγγειακά συμβάντα σε μέσης ηλικίας υπερτασικούς 
ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία, ανεξαρτήτως παραγό-
ντων κινδύνου, και χαμηλού βαθμού φλεγμονή.
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Εικόνα 1. Καμπύλες επιβίωσης για καρδιαγγειακά συμβάντα 
από τριτημόρια συγκέντρωσης τεστοστερόνης.
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ΠΑ15
ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

 Σ. Μαραγκουδάκης,  E. Zάχαρης,  N. Kαλυβά,  Φ. Παρθενάκης,  M. Mαρκέτου,  Χ. Ποντίκογλου, 
 A. Πατριανάκος,  Ι. Λογκάκης,  Δ. Βούγια,  Ε. Καραγιάννη,  Ε. Παπαδάκη,  Π. Βάρδας

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο

Εισαγωγή-Σκοπός: Τα βλαστοκύτταρα και τα προγονικά 
κύτταρα εμπλέκονται στην αναδιαμόρφωση της αριστεράς 
κοιλίας και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παθοφυσι-
ολογία της καρδιακής ανεπάρκειας και της αθηρωμάτωσης. 
Ωστόσο δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για τη συμμετοχή 
των ενδοθηλιακών κυττάρων (ECs) στη παθογένεια της υ-
περτροφίας της αριστεράς κοιλίας. Σκοπός της μελέτης είναι 
η έρευνα της κυκλοφορίας των ενδοθηλιακών κυττάρων σε 
ασθενείς με υπερτροφία αριστεράς κοιλίας λόγω πρωτοπα-
θούς υπέρτασης. Υλικό-Mέθοδος: Συμπεριλάβαμε 8 ασθε-
νείς με πρωτοπαθή υπέρταση χωρίς φαρμακευτική αγωγή 
και υπερτροφία αριστεράς κοιλίας (4 άνδρες, ηλικίας 56±15 
χρόνων), 7 ασθενείς με πρωτοπαθή υπέρταση χωρίς θερα-
πεία και χωρίς υπερτροφία αριστεράς κοιλίας (4 άνδρες, 
ηλικίας 60±12 ετών), και 10 υγιείς. Όλοι οι ασθενείς υποβλή-
θηκαν σε πλήρη διαθωρακική υπερηχογραφική μελέτη. 
Δείγματα περιφερικού αίματος, από όλους τους συμμετέχο-
ντες στη μελέτη, ανοσοχρώσθησαν με αντισώματα έναντι 
των δεικτών κυτταρικής επιφάνειας  CD34, CD45, CD133. 
Χρησιμοποιώντας κυτταρομετρία ροής μετρήσαμε τα ενθο-

θηλιακά κύτταρα ως πληθυσμό CD45-/CD34+/CD133+ κυτ-
τάρων. Τα αποτελέσματα μεταφράστηκαν σε ποσοστό των 
ενδοθηλιακών κυττάρων στον συνολικό αριθμό κυττάρων 
του περιφερικού αίματος. Αποτελέσματα: Οι υπερτασικοί 
ασθενείς με υπερτροφία αριστεράς κοιλίας φάνηκε να έχουν 
αυξημένο αριθμό κυκλοφορούντων CD45-/CD34+/CD133+ 
κυττάρων (0,002±0,001%), συγκριτικά με τους ασθενείς χω-
ρίς υπερτροφία αριστεράς κοιλίας (0,0001±0,0002%) και με 
τους νορμοτασικούς ασθενείς (0,0001±0,003%), (p<0,05 και 
για τις 2 συγκρίσεις). Ο CD45-/CD34+/CD133+ κυτταρικός 
πληθυσμός ανέδειξε μια θετική συσχέτιση με τον δείκτη μά-
ζας της αριστεράς κοιλίας (r=0,41, p=0,003). Συμπεράσματα: 
Οι υπερτασικοί ασθενείς με υπερτροφία της αριστεράς κοι-
λίας φάνηκε να έχουν αυξημένο αριθμό κυκλοφορούντων 
ενδοθηλιακών κυττάρων συγκριτικά με τους ασθενείς χωρίς 
υπερτροφία αριστεράς κοιλίας. Τα ευρήματά μας συνεισφέ-
ρουν στην κατανόηση της παθογένειας της υπερτροφίας της 
αριστεράς κοιλίας, και μπορεί να προσφέρουν έναν μελλο-
ντικό θεραπευτικό στόχο. 
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ΠΑ16
Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΟΝΟΤΡΟΠΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ ΣΕ ΑΝΤΡΕΣ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 

 Α. Σαμέντζας,1  Χ. Βλαχόπουλος,2  Δ. Τερεντές-Πρίντζιος,2  Α. Αγγελής,2

 Α. Συνοδινός,2  Ν. Ιωακειμίδης,2  Α. Τρίκας,1  Χ. Στεφανάδης2

1Καρδιολογικό Τμήμα, «Ελπίς» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
 2Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 

«Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Η υπέρταση είναι η πιο συνηθισμένη 
επιπλοκή σε άντρες με στυτική δυσλειτουργία. Η στυτική 
δυσλειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημαντικός 
προγνωστικός δείκτης για μελλοντικά καρδιαγγειακά συμ-
βάματα. Η χρονότροπη ανεπάρκεια ή η αδυναμία αύξησης 
της καρδιακής συχνότητας κατά τη διάρκεια της άσκησης 
αποτελεί ανεξάρτητο δείκτη θνητότητας. Ο σκοπός αυτής 
της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η συσχέτιση μεταξύ της 
στυτικής δυσλειτουργίας και του δείκτη χρονότροπης α-
πάντησης (chronotropic index-CI) κατά τη διάρκεια της δο-
κιμασίας κόπωσης σε μέσης ηλικίας υπερτασικούς άντρες. 
Υλικό-Μέθοδος: 97 μη διαβητικοί, υπερτασικοί (σταδίου I-II) 
ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία (ηλικίας 55±9 ετών) και 
32 αντίστοιχης ηλικίας υπερτασικοί άντρες χωρίς στυτική δυ-
σλειτουργία υποβλήθηκαν σε δοκιμασία κόπωσης (σύμφωνα 
με το πρωτόκολλο Bruce). Ο CI υπολογίστηκε ως [(μέγιστη 
ΚΣ–ΚΣ ηρεμίας)/(220–ηλικία –ΚΣ ηρεμίας )] και θεωρήθηκε 
μη φυσιολογικός όταν ήταν μικρότερος από 0,8 (CI<0,8) σε 
ασθενείς που δεν λάμβαναν β-αναστολείς. Όλοι οι ασθενείς 
με στυτική δυσλειτουργία υποβλήθηκαν σε έγχρωμο πεϊκό 
Doppler και η μέγιστη συστολική ταχύτητα (Peak Systolic 
Velocity) υπολογίστηκε ως ένας δείκτης πεϊκής αγγειακής 
νόσου. Η ελαττωμένη PSV σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 

καρδιαγγειακών συμβαμάτων όσο και ο βαθμός και η κατα-
νομή των αθηροσκληρωτικών βλαβών. Αποτελέσματα: Οι 
ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία είχαν έναν σημαντικά 
μειωμένο δείκτη χρονότροπης απάντησης (CI) (αριστερό δι-
άγραμμα) και μια υψηλότερη επίπτωση μη φυσιολογικού CI 
(42 έναντι 21%) συγκριτικά με όσους δεν είχαν στυτική δυ-
σλειτουργία (P<0,01). Μετά από προσαρμογή ως προς την 
ηλικία και την πίεση του αίματος, ο δείκτης χρονότροπης 
απάντησης ήταν ελαττωμένος (0,78±0,20 vs 0,89±0,19%) και 
η επίπτωση των μη φυσιολογικών τιμών του ήταν αυξημένη 
(48 έναντι 17%) σε ασθενείς με σοβαρή αρτηριακή ανεπάρ-
κεια (Μέγιστη Συστολική Ταχύτητα PSV<25 cm/s) συγκριτικά 
με ασθενείς με υψηλότερες πεϊκές ταχύτητες στο Doppler 
(P<0,001). Ο συνδυασμός σοβαρής νόσου των αγγείων του 
πέους (PSV<=25 cm/sec) με μη φυσιολογικό δείκτη χρονό-
τροπης απάντησης (CI ≤0,8) κατέδειξε μια μεγαλύτερη ε-
πίδραση στον 10ετή κίνδυνο για καρδιαγγειακό σύμβαμα 
(δεξιό διάγραμμα). Συμπεράσματα: Τα ευρήματά μας δεί-
χνουν ξεκάθαρα ότι η χρονότροπη απάντηση στη δοκιμασία 
κόπωσης σχετίζεται άμεσα με την παρουσία και τον βαθμό 
σοβαρότητας της στυτικής δυσλειτουργίας σε υπερτασικούς 
ασθενείς.
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Εικόνα 1. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη χρονότροπης απάντησης (chronotropic index – CI)  κατά τη δοκιμασία κόπωσης και της 
στυτικής δυσλειτουργίας (ED).



334   Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(4)

© 2013 Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

ΠΑ17
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 25(OH)VITD ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ 8-ΙΣΟΠΡΟΣΤΑΝΙΩΝ 

ΣΤΑ ΟΥΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

 Σ. Μακαρίου,1,2  Ε. Λυμπερόπουλος,2  Α. Χάλλα,1  Κ. Τέλλης,3  Α. Τσελέπης,3  Μ. Ελισάφ2*

1Τομέας Υγείας του Παιδιού, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2Τομέας Παθολογίας, 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 3Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή: Οι ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο εμφανίζουν 
χαμηλά επίπεδα 25-υδροξυβιταμίνης D (25(ΟΗ)VitD) στον 
ορό. Μελέτες σε πειραματόζωα συσχετίζουν τα χαμηλά επί-
πεδα της 25(ΟΗ)VitD στον ορό με την προαγωγή του αγγει-
ακού οξειδωτικού στρες, ενώ η υποκατάστασή της φαίνεται 
να οδηγεί σε μείωση του οξειδωτικού στρες. Σκοπός: Η με-
λέτη της επίδρασης της χορήγησης 25(ΟΗ)VitD στα επίπεδα 
των 8-ισοπροστανίων (8-epi PGF2α) στα ούρα σε ασθενείς 
με μεταβολικό σύνδρομο. Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη συμ-
μετείχαν 50 ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο ηλικίας 52 ± 
10 ετών. Σε όλους δόθηκαν υγιεινοδιαιτητικές οδηγίες. Στους 
μισούς ασθενείς (n=25) δεν χορηγήθηκε συμπλήρωμα 25(ΟΗ)
VitD (ομάδα ελέγχου), ενώ στους άλλους μισούς (n=25) χορη-
γήθηκε 25(ΟΗ)VitD 2.000 IU/ημέρα p.o. (ομάδα χορήγησης). 
Ο προσδιορισμός της 25(ΟΗ)VitD στον ορό έγινε με τη μέθο-
δο direct ELISA, και των 8-iso-PGF2a στα ούρα με τη μέθοδο 

EIA στην έναρξη και 3 μήνες μετά την έναρξη της θεραπεί-
ας. Αποτελέσματα: Στην ομάδα ελέγχου η 25(ΟΗ)VitD στον 
ορό αυξήθηκε μη σημαντικά κατά 7,7% [από 11,6 (4,0–22,4) 
σε 12,5 (3,7–19,7) ng/mL], ενώ στην ομάδα χορήγησης αυξή-
θηκε κατά 126,5% [από 13,2 (3,3–35,1) σε 29,9 (9,7–67,6) ng/
mL, p=0,001]. Στην ομάδα ελέγχου τα 8-iso-PGF2a ούρων 
μειώθηκαν μη σημαντικά κατά 2,7% [από 40,3 (10,8–99,3) 
σε 39,2 (13,3–120,1) ng/mmol creatinine], ενώ στην ομάδα 
χορήγησης μειώθηκαν κατά 21,2% [από 48,6 (22,8–137,1) σε 
38,3 (13,3–120,1) ng/mmol creatinine, p=0,015]. Η αύξηση της 
25(ΟΗ)VitD και η μείωση των 8-iso-PGF2a διέφεραν σημα-
ντικά μεταξύ των ομάδων (p=0,005 και p=0,04, αντίστοιχα). 
Συμπέρασμα: Η χορήγηση 25(ΟΗ)VitD σε ασθενείς με μετα-
βολικό σύνδρομο συσχετίζεται με μείωση των επιπέδων των 
8-iso-PGF2a στα ούρα, ενός δείκτη του οξειδωτικού στρες. 

ΠΑ18
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΣΟΥΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΣΤΟ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ ΤΩΝ LDL ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ

 Χ. Ρίζος,1  Μ. Κωσταπάνος,1  Ε. Ρίζος,1  Α. Τσελέπης,2  Μ. Ελισάφ1

1Τομέας Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2Τομέας Βιοχημείας Χημικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

Εισαγωγή: Τα προδιαβητικά άτομα έχουν αυξημένο κίν-
δυνο καρδιαγγειακής νόσου. Ο φαινότυπος των χαμηλής 
πυκνότητας λιποπρωτεΐνών (LDL) σωματιδίων επηρεάζει 
σημαντικά την εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης. Σκοπός: Η δι-
ερεύνηση της επίδρασης της θεραπείας με ροσουβαστατίνη 
στο λιπιδαιμικό προφίλ και στην κατανομή των υποκλασμά-
των των LDL σε ασθενείς με προδιαβήτη. Υλικό-Μέθοδος: 
Μελετήθηκαν ασθενείς (n=50) με προδιαβήτη (γλυκόζη νη-
στείας από 100 έως 125 mg/dL) και δυσλιπιδαιμία [LDL χολη-
στερόλη (LDL-C) ≥160 mg/dL]. Την ομάδα ελέγχου αποτέλε-
σαν άτομα (n=64) αντίστοιχης ηλικίας και φύλου που είχαν 
φυσιολογική γλυκόζη νηστείας και δυσλιπιδαιμία (LDL-C≥160 
mg/dL). Στις δύο ομάδες δόθηκαν υγιεινοδιαιτητικές οδηγίες 
και ροσουβαστατίνη (έως 20 mg/ημέρα). Προσδιορίσθηκαν 
το λιπιδαιμικό προφίλ και η κατανομή των υποκλασμάτων 
των LDL πριν και 6 μήνες μετά τη θεραπεία. Αποτελέσματα: 
Και στις δύο ομάδες ασθενών παρατηρήθηκε παρόμοια μετα-
βολή του λιπιδαιμικού προφίλ. Επιπροσθέτως παρατηρήθηκε 

παρόμοια μείωση στη συγκέντρωση της χοληστερόλης των 
μεγάλων και των μεσαίων LDL υποκλασμάτων. Η χοληστε-
ρόλη των μικρών πυκνών LDL υποκλασμάτων μειώθηκε πε-
ρισσότερο στην ομάδα των προδιαβητικών ασθενών (–66%· 
p<0,001 vs baseline· p=0,018 όσον αφορά τη σύγκριση μετα-
ξύ των ομάδων) σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (–39%· 
p<0,001 vs baseline). Το μέγεθος των LDL σωματιδίων αυξή-
θηκε περισσότερο στην ομάδα των προδιαβητικών ασθενών 
(1,5%· p<0,001 vs baseline· p=0,008 όσον αφορά τη σύγκρι-
ση μεταξύ των ομάδων) σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου 
(0,4%· p=0,028 vs baseline). Συμπεράσματα: Η θεραπεία με 
ροσουβαστατίνη είχε παρόμοιο αποτέλεσμα στo λιπιδαι-
μικό προφίλ και στις δύο ομάδες ασθενών. Στην ομάδα των 
προδιαβητικών ασθενών η χορήγηση της ροσουβαστατίνης 
συσχετίσθηκε με μεγαλύτερη μείωση της χοληστερόλης των 
μικρών πυκνών LDL υποκλασμάτων, καθώς και αύξηση του 
μεγέθους των LDL σωματιδίων.
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ΠΑ19
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 
ΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

 Κ. Τζιόμαλος,  Σ. Μπουζιανά,  Μ. Σπανού,  Α. Παυλίδης,  Β. Γιάμπατζης,  Μ. Παπαδοπούλου, 
 Χ. Μπουτάρη,  Δ. Μάγκου,  Φ. Ηλιάδης,  Χ. Σαββόπουλος,  Α.Ι. Χατζητόλιος

Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή-σκοπός: Δεν είναι σαφές αν ο αδιάγνωστος 
σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) έχει την ίδια προγνω-
στική σημασία με τον διαγνωσμένο ΣΔ2 στους ασθενείς με 
οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). Σκοπός 
της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της επίδρασης του 
διαγνωσμένου και αδιάγνωστου ΣΔ2 στη βαρύτητα και έκ-
βαση του ΑΕΕ. Υλικό-μέθοδος: Μελετήθηκαν προοπτικά 
342 διαδοχικοί ασθενείς (37,4% άνδρες, ηλικία 78,8±6,4 έτη) 
που εισήχθηκαν λόγω ΑΕΕ. Ο αδιάγνωστος ΣΔ2 ορίστηκε 
ως γλυκόζη νηστείας τη δεύτερη μέρα της νοσηλείας ≥ 126 
mg/dL χωρίς ιστορικό ΣΔ2. Η βαρύτητα του ΑΕΕ εκτιμήθη-
κε με την National Institute of Health stroke scale (NIHSS) 
κατά την εισαγωγή, και η έκβαση με την τροποποιημένη 
κλίμακα Rankin (mRS) κατά την έξοδο από το νοσοκομείο. 
Αποτελέσματα: Κατά την εισαγωγή, το NIHSS ήταν υψηλό-
τερο στους ασθενείς με αδιάγνωστο ΣΔ2 από ό,τι στους μη 

διαβητικούς ασθενείς και στους ασθενείς με διαγνωσμένο 
ΣΔ2 (16,0±11,8, 8,0±9,9 και 9,6±9,4 αντίστοιχα, p=0,005 και 
p<0,05 αντίστοιχα) αλλά δεν διέφερε μεταξύ μη διαβητικών 
ασθενών και ασθενών με διαγνωσμένο ΣΔ2. Κατά την έξοδο 
από το νοσοκομείο, η διαφορά στο mRS είχε τάση να είναι 
σημαντική μόνο μεταξύ μη διαβητικών ασθενών και ασθε-
νών με αδιάγνωστο ΣΔ2 (2,2±2,1 και 3,3±2,4 αντίστοιχα, 
p=0,089). Οι ασθενείς με διαγνωσμένο ΣΔ2 είχαν χαμηλό-
τερα επίπεδα LDL αλλά υψηλότερα τριγλυκερίδια και χα-
μηλότερα επίπεδα HDL από τους μη διαβητικούς ασθενείς. 
Άλλοι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου δεν διέφεραν 
μεταξύ μη διαβητικών ασθενών, ασθενών με αδιάγνωστο 
ΣΔ2 και ασθενών με διαγνωσμένο ΣΔ2. Συμπεράσματα: 
Στους ασθενείς με οξύ ΑΕΕ, ο αδιάγνωστος ΣΔ2 σχετίζεται 
με βαρύτερο ΑΕΕ και με χειρότερη έκβαση σε σύγκριση με 
τον διαγνωσμένο ΣΔ2.
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ΠΑ20
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΡΟΣΟΥΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ 
ΟΞΥ/ΛΑΡΟΠΙΠΡΑΝΤΗ Ή ΦΕΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ 

ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗΣ Α2 (Lp-PLA2) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ

 Α. Κεή,¹  Κ. Τέλλης,²  Ε. Λυμπερόπουλος,¹  Χ. Ρίζος,¹  Μ. Ελισάφ,¹  Α. Τσελέπης²
1Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

2Τομέας Βιοχημείας-Κλινικής Χημείας, Χημικό Τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή-Σκοπός: Η λιποπρωτεϊνική φωσφολιπάση Α2 
(Lp-PLA2) του πλάσματος κυκλοφορεί στην πλειοψηφία της 
(70–80%) συνδεδεμένη με τα σωματίδια χαμηλής πυκνότη-
τας λιποπρωτεϊνών (LDL). Με τη δράση της Lp-PLA2 στα οξει-
δωμένα φωσφολιπίδια, παράγονται δύο προφλεγμονώδεις 
διαμεσολαβητές, η λυσοφωσφατιδυλοχολίνη και τα οξειδω-
μένα ελεύθερα λιπαρά οξέα, τα οποία συμβάλλουν καθορι-
στικά στην αθηρογένεση και κυρίως στον σχηματισμό των 
ευάλωτων αθηρωματικών πλακών. Επιδημιολογικές μελέτες 
απέδειξαν ότι τα αυξημένα επίπεδα της Lp-PLA2 στο πλάσμα 
αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνι-
ση καρδιαγγειακής νόσου. Ένα μικρό ποσοστό της Lp-PLA2 
του πλάσματος συνδέεται με σωματίδια υψηλής πυκνότη-
τας λιποπρωτεϊνών (HDL) (HDL-Lp-PLA2) και συμβάλλει στις 
αντιαθηρογόνες δράσεις της HDL. Μελετήθηκε η επίδραση 
3 θεραπευτικών σχημάτων υπολιπιδαιμικής αγωγής στην ε-
νεργότητα της Lp-PLA2 και της HDL-Lp-PLA2 σε ασθενείς με 
μικτή δυσλιπιδαιμία. Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη έλαβαν 
μέρος 90 ασθενείς. Όλοι οι ασθενείς έπαιρναν μία συμβατική 
δόση στατίνης (10–40 mg σιμβαστατίνη ή 10–20 mg ατορβα-
στατίνη ή 5–10 mg ροσουβαστατίνη) και δεν είχαν επιτύχει 
τον στόχο όσον αφορά τα επίπεδα της LDL ή της non-HDL 
χοληστερόλης. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε επιπρόσθε-
τη θεραπεία με νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη (1000/20 mg 
για 1 μήνα και στη συνέχεια 2000/40 mg για τους επόμενους 
2 μήνες) ή φενοφιμπράτη (200 mg) ή σε μονοθεραπεία με τη 
μέγιστη δόση ροσουβαστατίνης (40 mg). Πριν την έναρξη και 
μετά από 3 μήνες θεραπείας προσδιορίστηκε η ολική ενερ-
γότητα της Lp-PLA2 στο πλάσμα καθώς και η HDL-Lp-PLA2 

των ασθενών. Αποτελέσματα: Η ενεργότητα της Lp-PLA2 
μειώθηκε ισοδύναμα στην ομάδα της ροσουβαστατίνης και 
της φενοφιμπράτης [κατά -11% (από 57±10 σε 51±11 nmol/
mL/min) και κατά -12% (από 51±13 σε 45±12 nmol/mL/min) 
αντίστοιχα, p<0,01, σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν την τρο-
ποποίηση της αγωγής, και p=NS για τη σύγκριση μεταξύ των 
δύο ομάδων], ενώ η ομάδα του νικοτινικού οξέος/λαροπι-
πράντης συσχετίσθηκε με μεγαλύτερη μείωση της ενεργό-
τητας της Lp-PLA2 [κατά -17% (από 54±11 σε 45±9 nmol/mL/
min, p<0,01 σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν την τροποποί-
ηση της αγωγής και για όλες τις συγκρίσεις ανάμεσα στις ο-
μάδες) Η ενεργότητα της HDL-Lp-PLA2 αυξήθηκε κατά 55% 
(από 2,0±0,8 σε 3,1±0,9 nmol/mL/min), 33% (από 1,8±0,8 σε 
2,4±1,1 nmol/mL/min) και 18% (από 2,2±0,4 σε 2,6±0,7 nmol/
mL/min) στις ομάδες του νικοτινικού οξέος/λαροπιπράντης, 
φενοφιμπράτης και ροσουβαστατίνης αντίστοιχα  (p<0,01 
για όλες τις συγκρίσεις με τα επίπεδα πριν την τροποποίηση 
της αγωγής και για όλες τις συγκρίσεις ανάμεσα στις ομάδες). 
Συμπεράσματα: Η χορήγηση επιπρόσθετης θεραπείας με 
νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη σε ασθενείς με μικτή δυσλιπι-
δαιμία που λαμβάνουν μία συμβατική δόση στατίνης συσχε-
τίσθηκε τόσο με μεγαλύτερη μείωση της ενεργότητας της 
Lp-PLA2 του πλάσματος όσο και με μεγαλύτερη αύξηση της 
ενεργότητας της HDL-Lp-PLA2, σε σύγκριση με τη μονοθερα-
πεία με μέγιστη δόση ροσουβαστατίνης (40 mg) και με τον 
συνδυασμό συμβατικής δόσης στατίνης με φενοφιμπράτη. 
Αυτή η δράση του νικοτινικού οξέος πιθανώς συμβάλλει σε 
σημαντική μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς 
με μικτή δυσλιπιδαιμία.
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ΠΑ21
EFFECT OF SWITCH TO THE HIGHEST DOSE OF ROSUVASTATIN VERSUS 

ADD-ON-STATIN FENOFIBRATE VERSUS ADD-ON-STATIN NICOTINIC ACID ON OXIDATIVE 
STRESS MARKERS IN PATIENTS WITH MIXED DYSLIPIDEMIA

 A. Kei,1  C. Tellis,2  E. Liberopoulos,1  Ch. Rizos,1  A. Tselepis,2  M. Elisaf1

1Department of Internal Medicine, University of Ioannina Medical School, Ioannina, Greece
2Department of Biochemistry – Clinical Chemistry, University of Ioannina Chemistry School, Ioannina, Greece

Introduction: Oxidative stress plays an important role in 
atherosclerosis. Both F2-isoprostane (8-iso-PGF2a) and 
oxidized low density lipoprotein (ox-LDL) have emerged as 
biomarkers of oxidative stress and have been proposed as 
useful biomarkers that could potentially be used as indica-
tors of cardiovascular disease. Methods: Patients (N=100) 
with mixed dyslipidemia on a standard statin dose (10–40 
mg simvastatin or 10–20 mg atorvastatin or 5–10 mg rosuv-
astatin) who had not achieved lipid targets were randomized 
to switch to the highest dose of rosuvastatin (40 mg/day) or 
to add-on-statin extended release nicotinic acid (ER-NA)/
laropiprant (LRPT) (1000/20 mg/day for the first 4 weeks fol-
lowed by 2000/40 mg/day for the next 8 weeks) or to add-
on-statin micronised fenofibrate (200 mg/day) for a total of 
3 months. Levels of urine F2-isoprostane and plasma ox-LDL 
were assessed at baseline and 3 months later. Results: Urine 
F2-isoprostane levels decreased by 27.6% [from 94(68–10) 
to 68(47–89 ng/mmol urine creatinine] in the add-on ER-
NA/LRPT group, by 21.4% [from 84(58–110) to 66(52–80) ng/
mmol urine creatinine] in the rosuvastatin monotherapy 

group and by 13.4% [from 82(53–88) to 71(23–87) ng/mmol 
urine creatinine] in the add-on fenofibrate group (p<0.01 for 
all comparisons vs baseline and among the groups). Similarly, 
ox-LDL concentration decreased by 24.6% in the rosuvastatin 
monotherapy group (from 69±11 to 52±11 U/L, p<0.01 com-
pared with baseline) by 21% in the add-on ER-NA/LRPT group  
(from 57±15 to 45±15 U/L, p<0.01 compared with baseline) 
and by 12.5% in the add-on fenofibrate group (from 56±13 
to 49±12 U/L, p<0.01 compared with baseline) (p=NS for the 
comparison between add-on ER-NA/LRPT and rosuvastatin 
monotherapy groups, p<0.01 for the comparison between 
add-on ER-NA/LRPT and add-on fenofibrate groups, and 
p<0.01 for the comparison between rosuvastatin and add-
on fenofibrate groups). Conclusions: All treatment interven-
tions reduced the concentration of the assessed oxidative 
stress markers, but this reduction was more pronounced 
in the add-on ER-NA/LRPT and rosuvastatin monotherapy 
groups, compared with add-on fenofibrate. Specifically de-
signed studies should address the abovementioned risk fac-
tors modulation in terms of cardiovascular risk.
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ΠΑ22
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΜΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ 40 mg, ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 

ΣΙΜΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ/ΕΖΕΤΙΜΙΜΠΗΣ 10/10 mg ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΣΟΥΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ 10 mg 
ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ STRESS 

 Ε. Μουτζούρη,1  Ε. Λυμπερόπουλος,1  Κ. Τέλλης,2  Χ. Μηλιώνης,1  Α. Τσελέπης,2  Μ. Ελισάφ1

1Β΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Ιατρική σχολή Ιωαννίνων, Ιωάννινα,
2Τομέας Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός: Η φλεγμονή και το οξειδωτικό stress συμμετέχουν 
καθοριστικά στην αθηρογένεση. Οι στατίνες εκτός από 
την υπολιπιδαιμική δράση χαρακτηρίζονται επίσης από 
αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, οι οποί-
ες συμπεριλαμβάνονται στις πλειοτροπικές τους δράσεις. 
Ωστόσο, εάν οι πλειοτροπικές δράσεις διαφέρουν ανάμεσα 
σε διαφορετικές στατίνες, καθώς και με τον συνδυασμό χα-
μηλής δόσης στατίνης με εζετιμίμπη, δεν είναι αποσαφηνι-
σμένο. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η σύγκριση 3 δια-
φορετικών υπολιπιδαιμικών σχημάτων (με συγκρίσιμη υπο-
λιπιδαιμική δράση) σε παραμέτρους της φλεγμονής και του 
οξειδωτικού stress σε ασθενείς με δυσλιπιδαιμία. Υλικό-
Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 153 ασθενείς με απλή 
υπερχοληστερολαιμία που τυχαιοποιήθηκαν σε θεραπεία με 
σιμβαστατίνη 40 mg, σιμβαστατίνη/εζετιμίμπη  10/10 mg ή 
ροσουβαστατίνη 10 mg ημερησίως για 12 εβδομάδες. Στους 
ασθενείς καθορίσθηκαν τα επίπεδα πλάσματος των 8-ισο-
προστανίων (8-epiPGF2a), της οξειδωμένης χαμηλής πυ-
κνότητας λιποπρωτεΐνης (oxidized low density lipoprotein, 
oxLDL) και της ενεργότητας και μάζας της λιποπρωτεϊνικής 
φωσφολιπάσης Α2 [lipoprotein-associated phospholipase 

A2 (Lp-PLA2)], πριν και μετά τη θεραπεία. Αποτελέσματα: 
Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στα επίπεδα πλάσματος 
των  8-ισοπροστανίων και της oxLDL και στις 3 ομάδες θε-
ραπείας [–10%, –8% και –6% (p<0,05 σε σύγκριση με τις αρ-
χικές τιμές) και –41%, –40% και –39% (p<0,001 σε σύγκριση 
με τις αρχικές τιμές) για τη σιμβαστατίνη, τον συνδυασμό 
σιμβαστατίνης/εζετιμίμπης και τη ροσουβαστατίνη, αντί-
στοιχα]. Σε όλες τις ομάδες παρατηρήθηκε σημαντική μεί-
ωση στα επίπεδα πλάσματος της ενεργότητας και μάζας της 
Lp-PLA2 (–36%, –31% και –38% και –36%, –32% και –32% 
για τη σιμβαστατίνη, τον συνδυασμό σιμβαστατίνης/εζετι-
μίμπης και τη ροσουβαστατίνη, p<0,001 σε σύγκριση με τις 
αρχικές τιμές). Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές 
ανάμεσα στις ομάδες σε καμία από τις παραμέτρους που ε-
ξετάσθηκαν. Και οι 3 υπολιπιδαιμικές θεραπείες οδήγησαν 
σε παρόμοια μείωση των λιπιδίων. Συμπέρασμα: Η σιμβα-
στατίνη 40 mg, ο συνδυασμός σιμβαστατίνης/εζετιμίμπης 
10/10 mg και η ροσουβαστατίνη 10 mg μείωσαν στατιστι-
κά σημαντικά τα επίπεδα πλάσματος των 8-ισοπροστανίων, 
της oxLDL και της ενεργότητας και μάζας της Lp-PLA2, χω-
ρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.
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ΠΑ23
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΕΕ

 Α. Δημητριάδου,1  Α. Αγγελίδη,1  Χ. Βέρρας,1  Γ. Χριστοφιλίδης,1,2 
 Γ. Τριανταφυλλοπούλου,1  Ε. Φουστέρης,1  Π. Γαβρά,1  Γ. Μπέλλος,2  Α. Μελιδώνης1

1Α΄ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», 2Κέντρο Υγείας Κορωπίου, Κορωπί 

Εισαγωγή-Σκοπός: Η υπεργλυκαιμία έχει συνδεθεί με δι-
αταραχές της ενδοθηλιακής λειτουργίας, σχετιζόμενες με 
την αυξημένη παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου και το 
επαγόμενο οξειδωτικό stress. Ένας από τους δείκτες της γλυ-
καιμικής ρύθμισης, η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) 
αντικατοπτρίζει τον μέσο όρο των τιμών των σακχάρων κα-
τά το τελευταίο τρίμηνο. Η γλυκαιμική μεταβλητότητα (GV) 
ως δείκτης διακύμανσης γλυκόζης αίματος έχει συνδεθεί με 
αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. Σκοπός της παρού-
σας μελέτης αποτελεί η συσχέτιση της HbA1c, της GV και της 
γλυκόζης νηστείας με τη διάρκεια νοσηλείας και τη θνητότη-
τα σε ασθενείς με ΑΕΕ. Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη πήραν 
μέρος 58 νοσηλευόμενοι διαβητικοί ασθενείς, 30 άνδρες 
και 28 γυναίκες, με ΑΕΕ, ηλικίας 67 έως 86 ετών. Η GV προσ-

διορίστηκε βάσει του τύπου  CV=SD/MEAN *100. Σε ασθενή 
γινόταν μέτρηση της γλυκόζης νηστείας και τουλάχιστον 5 
προσδιορισμοί του σακχάρου αίματος καθημερινά. Επίσης, 
έγινε προσδιορισμός του λιπιδαιμικού και μεταβολικού προ-
φίλ των ασθενών. Αποτελέσματα: Στατιστικά σημαντική 
θετική συσχέτιση εμφάνισε η GV με τη διάρκεια νοσηλείας 
(5,2±2,4). Δεν βρέθηκε καμιά στατιστική συσχέτιση της GV 
με τη θνητότητα. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση της διάρκειας νοσηλείας και της θνητότητας με 
την HbA1c (8,11±1,6) και τα επίπεδα της γλυκόζης νηστείας. 
Συμπέρασμα: Εκ των δεικτών γλυκαιμικής ρύθμισης, μόνο η 
GV συνδέεται με την αυξημένη διάρκεια νοσηλείας αλλά όχι 
με τη θνητότητα σε νοσηλευόμενους ασθενείς με σακχαρώ-
δη διαβήτη τύπου 2 και ΑΕΕ.
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ΠΑ24
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ

ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΣΕ ΕΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΙΠΙΔΙΩΝ

 Φ. Μπάρκας,  Ε. Λυμπερόπουλος,  Ά. Κακούρου,  Γ. Λιάμης,  Μ. Ελισάφ
Ιατρείο Διαταραχών Μεταβολισμού και Λιπιδίων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός: Η καταγραφή των επιπέδων των λιπιδίων και της ε-
πίτευξης των λιπιδαιμικών στόχων σε ασθενείς πολύ υψηλού 
και υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου σε ένα εξειδικευμένο 
ιατρείο λιπιδίων. Υλικό-Μέθοδος: Μελετήσαμε ενήλικους 
ασθενείς που είχαν ελάχιστη διάρκεια παρακολούθησης 
3 έτη στο εξωτερικό ιατρείο Διαταραχών Μεταβολισμού 
και Λιπιδίων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. 
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 1000 διαδοχικοί ασθενείς: 
431 πολύ υψηλού και 396 υψηλού καρδιαγγειακού κινδύ-
νου. Τα ποσοστά επίτευξης του στόχου για την LDL-C για 
τις δύο κατηγορίες ασθενών σύμφωνα με τις κατευθυντή-
ριες οδηγίες του NCEP 2001 (<100 mg/dL και <130 mg/
dL, αντίστοιχα) ήταν 72% και 84%. Τα αντίστοιχα ποσοστά 
επίτευξης της non-HDL-C (<130 mg/dL και <160 mg/dL, α-
ντίστοιχα) ήταν 75% και 86%. Ωστόσο, σύμφωνα με τις νε-
ώτερες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Καρδιολογίας/Αθηροσκλήρωσης και της Ελληνικής Εταιρείας 
Αθηροσκλήρωσης του 2011, τα ποσοστά επίτευξης στόχων 
της LDL-C (<70 mg/dL και <100 mg/dL, αντίστοιχα) ήταν σα-
φώς μικρότερα για τις δύο ομάδες ασθενών (26% και 44%, 

αντίστοιχα). Τα αντίστοιχα ποσοστά επίτευξης στόχου της 
non-HDL-C (<100 mg/dL και <130 mg/dL) ήταν 36% και 54%. 
Η μέση τιμή της LDL-C ήταν 89 mg/dL και 115 mg/dL, και της 
non-HDL-C 115 mg/dL και 140 mg/dL για τους ασθενείς πολύ 
υψηλού και υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, αντίστοιχα. 
Ποσοστό 92% των ασθενών ελάμβαναν στατίνη: 70% μόνο 
στατίνη και 30% στατίνη σε συνδυασμό (με εζετιμίμπη 21%, 
με φαινοφιμπράτη 4%, με ω-3 λιπαρά οξέα 4%, και με κολε-
βεσελάμη 1%). Ποσοστό 40% των ασθενών ελάμβαναν ατορ-
βαστατίνη (μέση δόση 26 mg), 28% ροσουβαστατίνη (μέση 
δόση 22 mg) και 20% σιμβαστατίνη (μέση δόση 30 mg). Από 
τους ασθενείς που δεν ελάμβαναν στατίνη, ποσοστό 30% ε-
λάμβανε φιμπράτη, 10% εζετιμίμπη και 6% ω-3 λιπαρά οξέα 
ως μονοθεραπεία. Συμπεράσματα: Ακόμη και σε ένα εξειδι-
κευμένο ιατρείο λιπιδίων παρατηρείται σημαντική υστέρηση 
στην επίτευξη των νέων απαιτητικών στόχων για τις υπολιπι-
δαιμικές παραμέτρους. Η χορήγηση μεγαλύτερων δόσεων 
αποτελεσματικών στατινών και η συχνότερη χορήγηση συν-
δυασμών υπολιπιδαιμικών φαρμάκων μπορούν να συμβά-
λουν προς την κατεύθυνση επίτευξης των στόχων.
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ΑΑ1
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΙΑ ΣΕ ΑΡΡΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ

 Α. Σαμέντζας,1  Χ. Βλαχόπουλος,2  Ν. Ιωακειμίδης,2  Α. Συνοδινός,2  Β. Τσουκάκη,1 
 Α. Αγγελής,2  Δ. Τερεντές-Πρίντζιος,2  Α. Τρίκας,1  Χ. Στεφανάδης2

1Καρδιολογικό Τμήμα, «Ελπίς» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα,
2Α΄ Παν/κή Καρδιολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή: Η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και η υποκλινι-
κή φλεγμονή έχουν έναν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της 
Στυτικής Δυσλειτουργίας (ΣΔ) και της Κολπικής Μαρμαρυγής 
(ΚΜ). Σκοπός: Η συσχέτιση της ΚΜ με τη σοβαρότητα της ΣΔ 
και τις λειτουργικές αλλαγές στις μεγάλες αρτηρίες δεν έχει α-
ποσαφηνιστεί ακόμη. Υλικό: Μελετήσαμε 18 ασθενείς (ηλικί-
ας 61±9 ετών) χωρίς κλινική αθηροσκλήρωση οι οποίοι είχαν 
ΚΜ. Μια ομάδα ελέγχου αποτελούμενη από 18 ασθενείς χω-
ρίς ΚΜ προσαρμοσμένοι ως προς την ηλικία και τους παρά-
γοντες κινδύνου εντάχθηκε στη μελέτη. Μέθοδος: Η διάγνω-
ση της ΣΔ και ο βαθμός αξιολογήθηκαν με βάση το διεθνές 
ερωτηματολόγιο στυτικής λειτουργίας (IIEF). Χαμηλότερες 
τιμές του διεθνούς ερωτηματολογίου υποδηλώνουν σημα-
ντική στυτική δυσλειτουργία. Η καρωτιδο-μηριαία ταχύτητα 
του σφυγμικού κύματος (PWV) μετρήθηκε ως ένας δείκτης 
αορτικής σκληρίας και ο δείκτης ενίσχυσης (AIx) ως μέτρη-
ση των ανακλώμενων κυμάτων. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθη-
καν σε διεξοδική υπερηχογραφική εξέταση. Αποτελέσματα: 
Οι ασθενείς με ΚΜ είχαν χαμηλότερο σκορ στο IIEF και με-
γαλύτερη διάρκεια ΣΔ σε σύγκριση με όσους δεν είχαν ΚΜ. 
Επιπλέον, το PWV και ο Aix ήταν υψηλότερα σε ασθενείς με 
ΚΜ από ό,τι στην ομάδα ελέγχου (9,3 έναντι 8,6 m/s και 32 
έναντι 24% αντίστοιχα, όλα P<0,05), όπως και τα επίπεδα της 
C αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) (1,4 έναντι 0,9 mg/L, P<0,05), 
ενώ η ολική τεστοστερόνη δεν διέφερε σημαντικά (4,8 έναντι 
5,2 ng/mL, P=NS). Στους ασθενείς με ΚΜ παρατηρήθηκε μια 

γραμμική αντίστροφη συσχέτιση ανάμεσα στις διαστάσεις 
του αριστερού κόλπου και τη βαθμολογία του διεθνούς ερω-
τηματολογίου στυτικής λειτουργίας. Συμπεράσματα: Η στυ-
τική λειτουργία είναι σημαντικά επηρεασμένη και η αρτηρια-
κή σκληρία αυξημένη σε ασθενείς με ΣΔ και ΚΜ σε σύγκριση 
με όσους δεν είχαν ΚΜ. Οι ασθενείς με σοβαρού βαθμού ΣΔ 
εμφάνιζαν μια σημαντική διάταση του αριστερού κόλπου η 
οποία αποτελεί σημαντικό δείκτη για δυσμενή καρδιαγγεια-
κά συμβάματα.
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ΑΑ2
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΟΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

 Ε. Μοσχούς,1  Κ. Μακέδου,1  Μ. Καραμπόλα,1  Α. Ζορμπά,1  Α. Μπουφίδου,2  Α. Χίτογλου-Μακέδου1 
1Εργαστήριο Λιπιδίων και Πρόληψης των Καρδιαγγειακών Παθήσεων, Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή-Σκοπός: Η φλεγμονή αποτελεί σημαντικό παρά-
γοντα για τη δημιουργία της αθηρωματικής πλάκας, που ξε-
κινά από την παιδική ηλικία. Η αύξηση του λιπώδους ιστού 
προάγει τη φλεγμονή. Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε με 
σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης της υγιεινοδιαιτητικής 
παρέμβασης στη λιπιδαιμική ταυτότητα και σε παράγοντες 
φλεγμονής σε παιδιά με υπερβάλλον  σωματικό βάρος πριν 
και μετά την απώλεια βάρους. Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη 
αρχικά εντάχθηκαν 178 παιδιά, υπέρβαρα και παχύσαρκα. 
Από τα παιδιά αυτά, μόνο τα 22 κατάφεραν να ελαττώσουν 
τον δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) μέσα στα φυσιολογικά όρια 
μετά από υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση (διατροφή και περ-
πάτημα). Πριν και μετά την παρέμβαση προσδιορίσθηκαν 
στον ορό η λιπιδαιμική ταυτότητα και παράγοντες και δεί-
κτες φλεγμονής, όπως η hsCRP, η IL-6, ο TNF-α, η απτοσφαι-
ρίνη (Hp) και το προ-Α νατριουρητικό πεπτίδιο (proANP). 

Αποτελέσματα: Κατά την προσέλευση των παιδιών διαπι-
στώθηκε ότι σε μεγάλο ποσοστό είχαν παθολογικά επίπεδα 
ολικής χοληστερόλης (90%), τριγλυκεριδίων (46%) και LDL-
χοληστερόλης (68,2%). Η υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση είχε 
ως αποτέλεσμα να ελαττωθούν σημαντικά τα επίπεδα της 
CHOL, των TG, της LDL και της apoB-100, ενώ αυξήθηκαν ση-
μαντικά τα επίπεδα της HDL και της apoA-I. Σημαντική ήταν, 
επίσης, η μεταβολή των επιπέδων του ουρικού οξέος και της 
hsCRP, τα οποία ελαττώθηκαν, και του proANP, που αυξήθη-
καν μετά την παρέμβαση. Τα επίπεδα της Hp δεν μεταβλήθη-
καν σημαντικά. Συμπεράσματα: Η υγιεινοδιαιτητική παρέμ-
βαση μπορεί να βελτιώσει τη δυσλιπιδαιμία και τη φλεγμονή 
στα παιδιά με υπερβάλλον σωματικό βάρος, με στόχο την 
πρόληψη των δυσμενών συνεπειών της παχυσαρκίας στην 
παιδική ηλικία αλλά και κατά την ενήλικη ζωή.

ΑΑ3
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 

ΣΙΜΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ/ΕΖΕΤΙΜΙΜΠΗΣ 10/10 mg ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΜΕ ΣΙΜΒΑΣΤΑΤΙΝΗ 40 mg ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΤΟΥ ΟΡΟΥ

 Σ. Μακαρίου,1,2  Ε. Λυμπερόπουλος,1  Ε. Μουτζούρη,1  Μ. Κωσταπάνος,1  A. Χάλλα,2  Μ. Ελισάφ1

1Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 
2Τομέας Υγείας του Παιδιού, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή: Τα χαμηλά επίπεδα της 25-υδροξυβιταμίνης D 
[25(OH)VitD] αποτελούν έναν νέο παράγοντα καρδιαγγεια-
κού κινδύνου. Οι στατίνες έχουν συσχετισθεί με αύξηση της 
25(OH)VitD στον ορό. Μελέτες έδειξαν ότι η εζετιμίμπη είναι 
ένας αναστολέας της εντερικής απορρόφησης της 25(OH)
VitD. Σκοπός: Η σύγκριση της επίδρασης της σιμβαστατί-
νης/εζετιμίμπης 10/10 mg έναντι της σιμβαστατίνης 40 mg 
στα επίπεδα ορού της 25(OH)VitD ασθενών με πρωτοπαθή 
υπερχοληστερολαιμία. Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 
50 ασθενείς με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία, οι οποί-
οι τυχαιοποιήθηκαν σε σιμβαστατίνη/εζετιμίμπη 10/10 mg 
(n=25), ή σιμβαστατίνη 40 mg (n=25) καθημερινά για 3 μή-
νες. Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο ήταν η σύγκριση 
των μεταβολών των επιπέδων της 25(OH)VitD στον ορό στις 
2 ομάδες. Αποτελέσματα: Η χορήγηση σιμβαστατίνης/εζε-

τιμίμπης 10/10 mg συσχετίσθηκε με μια κατά 36,7% αύξηση 
της 25(OH)VitD ορού (από 6,8 σε 9,3 ng/mL, p=0,000), ενώ η 
χορήγηση σιμβαστατίνης 40 mg συσχετίσθηκε με μια αύξη-
ση κατά 79,1% (από 6,7 σε 12,0 ng/mL, p=0,008). Η αύξηση 
της 25(OH)VitD στην ομάδα της σιμβαστατίνης 40 mg ήταν 
σημαντικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της ομάδας σιμ-
βαστατίνης/εζετιμίμπης 10/10 mg (p=0,04). Στις δύο ομάδες 
παρατηρήθηκαν παρόμοιες μειώσεις της LDL χοληστερόλης. 
Συμπέρασμα: Για παρόμοια ελάττωση της LDL χοληστερό-
λης, η χορήγηση σιμβαστατίνης 40 mg συσχετίσθηκε με με-
γαλύτερη αύξηση των επιπέδων της 25(OH)VitD σε σύγκριση 
με τη χορήγηση του συνδυασμού σιμβαστατίνη/εζετιμίμπη 
10/10 mg. Η σημασία αυτής της διαφοράς για τη μείωση του 
καρδιαγγειακού κινδύνου παραμένει άγνωστη.
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ΑΑ4
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΔ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ)

 Ε. Μπαλταρέτσου,  M. Ζικοπούλου,  Σ. Καραγιαννίδου,  Δ. Ζαμπούνη,  Θ. Γκορίτσα, 
 Μ. Δημουλά,  Μ. Σουράνη,  Μ. Αρμάου,  Ε. Κοτσάνη,  Σ. Δελατόλα

Κέντρο Υγείας Τήνου, Τήνος

Σκοπός: της εργασίας ήταν η διαπίστωση ποσοτικής εμφά-
νισης του ΣΔ (σακχαρώδους διαβήτη) στην Τήνο. Υλικό-
Μέθοδος: Στην καταγραφή συμμετείχαν 1.439 άτομα ηλικίας 
68,2 ± 12 έτη που παρακολουθήθηκαν στο Κ.Υ. Τήνου (μελέτη 
επιδημιολογική – ΤΙΝΟΣ STUDY) από το 2007 έως 2012. 148 
ασθενείς είχαν ΣΔ (10,2%). Αποτελέσματα: Από τους 148 οι 
98 ήταν γυναίκες και οι 50 άντρες με ΣΔ. Το ΒΜΙ>25 ήταν πα-

ρόν σε 80 γυναίκες και 12 άντρες. Αντιδιαβητικά δισκία (ΑΔΔ) 
έπαιρναν 138 ασθενείς, 8 ασθενείς ελάμβαναν ινσουλίνη, και 
2 ασθενείς ινσουλίνη και ΑΔΔ. Συμπεράσματα: Οι γυναίκες 
παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης ΣΔ συγκρι-
τικά με τους άνδρες. Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο ΒΜΙ συ-
γκριτικά με τους άνδρες. Οι ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ αντιμε-
τωπίζονται με ΑΔΔ σε μεγαλύτερο ποσοστό. 

ΑΑ5
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ)

 Ε. Μπαλταρέτσου,  Δ. Ζαμπούνη,  Θ. Γκορίτσα,  Σ. Καραγιαννίδου,  Μ. Ζικοπούλου, 
 Μ. Δημουλά,  Μ. Αρμάου,  Δ. Σαλονικιώτου,  Μ. Σουράνη

Κέντρο Υγείας Τήνου, Τήνος

Σκοπός: Εκτίμηση της συχνότητας εμφάνισης του ΜΣ. 
(Μεταβολικού Συνδρόμου) στον ενήλικο νησιωτικό πληθυ-
σμό της Τήνου. Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 1439 άτομα 
με Μ.Ο. ηλικίας 68,2±12 έτη που παρακολουθήθηκαν στο Κ.Υ. 
Τήνου όπου καταγράφηκε η παρουσία των 5 κριτηρίων για το 
Μεταβολικό Σύνδρομο κατά NCEP/ATP ΙΙΙ (περίμετρος μέσης 
>88 cm στις γυναίκες και 102 cm στους άνδρες, τριγλυκερί-
δια >150 mg/dL, HDL-C <50 mg/dL στις γυναίκες και 40 mg/
dL στους άνδρες αρτηριακή πίεση ≥130/80 mmHg, γλυκόζη 

αίματος νηστείας ≥110 mg/dL). Αποτελέσματα: Από τους 

1439 οι 899 ήταν γυναίκες (62,47%) και 540 άντρες (37,53%). 

245 γυναίκες (27,2%) και 92 άντρες (17,3%)  είχαν μεταβολι-

κό σύνδρομο το οποίο αυξάνεται με την ηλικία και στα δύο 

φύλα. Συμπεράσματα: Θεωρούμε ότι η συχνότητα του Μ.Σ. 

στον νησιωτικό πληθυσμό της Τήνου είναι αρκετά υψηλή και 

αυξάνεται με την ηλικία, με μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης 

στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες.
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ΑΑ6
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΡΟΣΟΥΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΣΑΡΤΑΝΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ PPARγ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 
ΣΤΑ ΥΠΟΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΤΩΝ HDL

 Χ. Ρίζος,1  Ε. Λυμπερόπουλος,1  Α. Κεή,1  K. Τέλλης,2  Α. Τσελέπης,2  Μ. Ελισάφ1

1Τομέας Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2Τομέας Βιοχημείας Χημικού 
Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή: Οι υψηλές πυκνότητας λιποπρωτεΐνες HDL δια-
δραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση και εξέλιξη της 
καρδιαγγειακής νόσου. Σκοπός: Η επίδραση του συνδυα-
σμού ροσουβαστατίνης με σαρτάνες διαφορετικής ικανότη-
τας ενεργοποίησης των PPARγ υποδοχέων στα υποκλάσμα-
τα των HDL, στη μάζα και την ενεργότητα της Lp-PLA2 που 
σχετίζεται με τις HDL (HDL-Lp-PLA2) και στην ενεργότητα της 
PON1 σε ασθενείς με υπέρταση, δυσλιπιδαιμία και διαταρα-
χή γλυκόζης νηστείας. Υλικό-Μέθοδος: Σε 151 ασθενείς με 
υπέρταση σταδίου 1, διαταραχή γλυκόζης νηστείας, αυξη-
μένα τριγλυκερίδια (≥150 mg/dL) και χαμηλής πυκνότητας 
λιποπρωτεΐνη χοληστερόλη (LDL-C) (≥160 mg/dL) δόθηκαν 
υγιεινοδιαιτητικές οδηγίες και ροσουβαστατίνη 10 mg/ημέ-
ρα. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν επιπρόσθετα σε α) μια σαρ-
τάνη με σημαντική ικανότητα μερικής ενεργοποίησης των 
PPARγ (τελμισαρτάνη 80 mg/ημέρα), β) μια σαρτάνη μικρής 
ικανότητας μερικής ενεργοποίησης των PPARγ (ιρμπεσαρτά-

νη 300 mg/ημέρα), και (γ) μια σαρτάνη που δεν ενεργοποιεί 
τους PPARγ (ολμεσαρτάνη 20 mg/ημέρα). Προσδιορίσθηκαν 
η χοληστερόλη στα υποκλάσματα των HDL, η μάζα και η ε-
νεργότητα της HDL-Lp-PLA2, καθώς και η ενεργότητα της 
PON1 πριν και 6 μήνες μετά τη θεραπεία. Αποτελέσματα: Η 
συγχορήγηση ροσουβαστατίνης με σαρτάνες διαφορετικής 
ικανότητας ενεργοποίησης των PPARγ υποδοχέων οδήγησε 
σε παρόμοιες μεταβολές της χοληστερόλης των υποκλα-
σμάτων των HDL. Η ενεργότητα της HDL-Lp-PLA2 αυξήθηκε 
μόνο στην ομάδα της τελμισαρτάνης (+21%; p<0.01), ενώ η 
μάζα της HDL-Lp-PLA2 δεν μεταβλήθηκε σε καμία ομάδα. Οι 
ενεργότητες της PON1 δεν μεταβλήθηκαν σε καμία ομάδα. 
Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός ροσουβαστατίνης με σαρ-
τάνες διαφορετικής ικανότητας ενεργοποίησης των PPARγ 
υποδοχέων συσχετίζεται με αύξηση της ενεργότητας της 
HDL-Lp-PLA2 μόνο στην ομάδα της τελμισαρτάνης. Η κλινική 
σημασία αυτών των ευρημάτων παραμένει άγνωστη.

ΑΑ7
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

ΜΕ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

 Κ. Τζιόμαλος,  Β. Γιάμπατζης,  Σ. Μπουζιανά,  Α. Παυλίδης,  Μ. Σπανού,  Μ. Παπαδοπούλου, 
 Ι. Καγκελίδης,  Α. Μποζίκας,  Χ. Σαββόπουλος,  Α.Ι. Χατζητόλιος

Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή-Σκοπός: Σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγεια-
κό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), σφυροβραχιόνιος δείκτης 
(ΣΒΔ)≤0,90, ο οποίος υποδεικνύει περιφερική αρτηριακή νό-
σο, σχετίζεται με αυξημένο μακροπρόθεσμο καρδιαγγειακό 
κίνδυνο. Δεν είναι γνωστό αν τιμές ΣΒΔ≤0,90 ή >1,40, που 
υποδεικνύουν σκληρυντικές αρτηρίες, σχετίζονται με τη βα-
ρύτητα του ΑΕΕ και την ενδονοσοκομειακή έκβαση. Σκοπός 
της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η προγνωστική 
αξία του ΣΒΔ στο ΑΕΕ. Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 342 
διαδοχικοί ασθενείς (37,4% άνδρες, ηλικία 78,8±6,4 έτη) που 
εισήχθησαν λόγω ΑΕΕ. Η βαρύτητα του ΑΕΕ εκτιμήθηκε με 
το National Institute of Health stroke scale (NIHSS) score κα-
τά την εισαγωγή, και η έκβαση με το τροποποιημένο Rankin 
scale score (RSS) κατά την έξοδο. Αποτελέσματα: 24,6% των 
ασθενών είχε ΣΒΔ≤0,90 και 7,3% είχε ΣΒΔ>1,40. Οι ασθενείς 
με ΣΒΔ≤0,90 ήταν συχνότερα καπνιστές από τους ασθενείς 

με φυσιολογικό ΣΒΔ ή ΣΒΔ>1,40 (25,0, 6,3 και 8,1% αντίστοι-
χα, p<0,05). Οι ασθενείς με ΣΒΔ≤0,90 ή >1,40 είχαν συχνότερα 
σακχαρώδη διαβήτη από τους ασθενείς με φυσιολογικό ΣΒΔ 
(40,7, 50,0 και 25,3% αντίστοιχα, p<0,05). Οι άλλοι παράγο-
ντες καρδιαγγειακού κινδύνου δεν διέφεραν μεταξύ των ο-
μάδων. Το NIHSS score δεν διέφερε μεταξύ των ασθενών με 
ΣΒΔ≤0,90, φυσιολογικό ΣΒΔ και ΣΒΔ>1,40 (10,4±10,6, 8,3±9,3 
και 9,3±9,4 αντίστοιχα). Το RSS ήταν παρόμοιο στις τρεις ομά-
δες (2,9±2,2, 2,3±2,1 και 2,7±2,5 αντίστοιχα). Η ενδονοσοκο-
μειακή θνητότητα ήταν σχεδόν διπλάσια στους ασθενείς με 
ΣΒΔ≤0,90 (12,0%), αλλά η διαφορά με τις άλλες ομάδες δεν 
ήταν σημαντική (7,0% και 6,3% στους ασθενείς με φυσιολο-
γικό ΣΒΔ και ΣΒΔ>1,40 αντίστοιχα). Συμπεράσματα: Ο παθο-
λογικός ΣΒΔ (≤0,90 ή >1,40) δεν φαίνεται να σχετίζεται με τη 
βαρύτητα ή την ενδονοσοκομειακή έκβαση του ΑΕΕ.
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ΑΑ8
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΝΕΣ ΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

 Κ. Τζιόμαλος,  Β. Γιάμπατζης,  Σ. Μπουζιανά,  Μ. Σπανού,  Α. Παυλίδης,  Μ. Παπαδοπούλου, 
 Χ. Μπουτάρη,  Δ. Μάγκου,  Χ. Σαββόπουλος,  Α.Ι. Χατζητόλιος

Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή-Σκοπός: Η προηγηθείσα αγωγή με στατίνες φαί-
νεται να σχετίζεται με καλύτερη μακροπρόθεσμη έκβαση του 
οξέος ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ). 
Δεν είναι σαφές αν σχετίζεται και με τη βαρύτητα και την 
ενδονοσοκομειακή έκβαση του ΑΕΕ και αν όλες οι στατίνες 
επιφέρουν παρόμοια οφέλη. Σκοπός της παρούσας μελέτης 
ήταν να εκτιμήσει αυτή την συσχέτιση. Υλικό-μέθοδος: 
Μελετήθηκαν προοπτικά 378 διαδοχικοί ασθενείς (38,9% άν-
δρες, ηλικία 78,8±6,5 έτη) που εισήχθησαν με οξύ ΑΕΕ. Η βα-
ρύτητα τουΑΕΕ εκτιμήθηκε με το National Institutes of Health 
Stroke Scale (NIHSS) score κατά την εισαγωγή και η έκβαση με 
την τροποποιημένη Rankin scale (mRS) κατά την έξοδο από 
το νοσοκομείο και το ποσοστό δυσμενούς έκβασης (mRS≥2). 
Αποτελέσματα: Κατά την εισαγωγή, το NIHSS score δεν διέ-
φερε μεταξύ των ασθενών που λάμβαναν στατίνη κι εκείνων 
που δεν ελάμβαναν (8,5±9,5 και 9,1±9,7 αντίστοιχα). Κατά την 

έξοδο από το νοσοκομείο, το ποσοστό δυσμενούς έκβασης 
ήταν χαμηλότερο στους πρώτους (46,5 και 64,5% αντίστοι-
χα, p=0,003). Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, ανεξάρτητοι 
προγνωστικοί δείκτες δυσμενούς έκβασης ήταν η μεγαλύ-
τερη ηλικία, το κάπνισμα, το ιστορικό ΑΕΕ και το υψηλότερο 
NIHSS score κατά την εισαγωγή, ενώ η αγωγή με στατίνη πριν 
το ΑΕΕ σχετιζόταν με ευνοϊκή έκβαση. Όταν η συγκεκριμένη 
στατίνη εισήχθη στο πολυπαραγοντικό μοντέλο, η προηγη-
θείσα αγωγή με σιμβαστατίνη σχετίστηκε με ευνοϊκή έκβαση 
(σχετική πιθανότητα 0,21, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,06–
0,69, p=0,011), ενώ η προηγηθείσα αγωγή με ατορβαστατίνη 
ή με όλες τις άλλες στατίνες δεν σχετίζονταν με την έκβαση. 
Συμπεράσματα: Η αγωγή με στατίνες πριν το ΑΕΕ, ιδιαίτερα 
με σιμβαστατίνη, σχετίζεται με καλύτερη έκβαση κατά την έ-
ξοδο από το νοσοκομείο.

ΑΑ9
Η ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΠΕΠΤΙΔΥΛ-ΠΕΠΤΙΔΑΣΗΣ 4 ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ 

ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

 Κ. Τζιόμαλος,  Σ. Μπουζιανά,  Α. Παυλίδης,  Μ. Σπανού,  Β. Γιάμπατζης,  Μ. Παπαδοπούλου, 
 Φ. Γιαννακίδου,  Φ. Ηλιάδης,  Τ. Διδάγγελος,  Χ. Σαββόπουλος,  Α.Ι. Χατζητόλιος

Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή-Σκοπός: Δεν είναι σαφές αν οι διαφορετικές κα-
τηγορίες αντιδιαβητικών φαρμάκων έχουν την ίδια επίδρα-
ση στη βαρύτητα και έκβαση του οξέος ισχαιμικού αγγεια-
κού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ). Σκοπός της παρούσας 
μελέτης ήταν η εκτίμηση της επίδρασης της προηγηθείσας 
αντιδιαβητικής αγωγής στη βαρύτητα και έκβαση του ΑΕΕ. 
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν προοπτικά 378 διαδοχικοί α-
σθενείς (38,9% άνδρες, ηλικία 78,8±6,5 έτη) που εισήχθησαν 
λόγω ΑΕΕ. Η βαρύτητα του ΑΕΕ εκτιμήθηκε με το National 
Institute of Health stroke scale (NIHSS) score κατά την εισα-
γωγή και η έκβαση με την ενδονοσοκομειακή θνητότητα και 
με το τροποποιημένο Rankin scale score (RSS) κατά την έξο-
δο. Αποτελέσματα: Το 32,3% των ασθενών είχε σακχαρώδη 
διαβήτη. Από τους ασθενείς αυτούς, το 60,0, 46,0, 24,0, 27,0, 
4,0, 2,0, 1,0 και 1,0% λάμβανε μετφορμίνη, σουλφονυλουρία, 
ινσουλίνη, αναστολείς διπεπτιδυλ-πεπτιδάσης 4, γλινίδη, πιο-

γλιταζόνη, ακαρβόζη ή εξενατίδη αντίστοιχα, μεμονωμένα 
ή σε συνδυασμό. Η βαρύτητα του ΑΕΕ και η έκβαση δεν δι-
έφεραν μεταξύ των ασθενών που λάμβαναν μονοθεραπεία 
με μετφορμίνη, σουλφονυλουρία ή ινσουλίνη (15,0, 17,0 και 
10,0% αντίστοιχα). Οι ασθενείς που λάμβαναν πριν το ΑΕΕ 
αναστολείς διπεπτιδυλ-πεπτιδάσης 4, μεμονωμένα ή με άλ-
λα αντιδιαβητικά, είχαν τάση για μικρότερης βαρύτητας 
ΑΕΕ από τους ασθενείς που δεν λάμβαναν αναστολείς διπε-
πτιδυλ-πεπτιδάσης (NIHSS score κατά την εισαγωγή 6,1±7,5 
έναντι 10,0±9,2, p=0,079) αλλά και μικρότερη ενδονοσο-
κομειακή θνητότητα (0,0% έναντι 15,1%, p<0,05) και χαμη-
λότερο RSS κατά την έξοδο (2,1±1,9 έναντι 3,2±2,1, p<0,05). 
Συμπεράσματα: Η προηγηθείσα αγωγή με αναστολείς δι-
πεπτιδυλ-πεπτιδάσης 4 φαίνεται να σχετίζεται με καλύτερη 
έκβαση του ΑΕΕ, και ενδεχομένως και με λιγότερο βαρύ ΑΕΕ 
από τις άλλες κατηγορίες αντιδιαβητικών φαρμάκων.
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ΑΑ10
Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ 

ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

 Κ. Τζιόμαλος,  Β. Γιάμπατζης,  Σ. Μπουζιανά,  Μ. Σπανού,  Μ. Παπαδοπούλου,  Σ. Κωστάκη, 
 Δ. Μάγκου,  Φ. Ηλιάδης,  Χ. Σαββόπουλος,  Α.Ι. Χατζητόλιος

Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή-Σκοπός: Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ή-
πατος (NAFLD) σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγ-
γειακά συμβάματα, συμπεριλαμβανομένων και των ισχαιμι-
κών αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (ΑΕΕ). Ωστόσο δεν 
είναι γνωστό αν η NAFLD σχετίζεται με τη βαρύτητα και την 
έκβαση του ΑΕΕ. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτί-
μηση αυτής της συσχέτισης. Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 
προοπτικά 415 διαδοχικοί ασθενείς (39,5% άνδρες, ηλικία 
78.8±6.6 έτη) που εισήχθησαν με οξύ ΑΕΕ. Η βαρύτητα του 
ΑΕΕ εκτιμήθηκε με το National Institute of Health stroke 
scale (NIHSS) score κατά την εισαγωγή, και η έκβαση με την 
τροποποιημένη Rankin scale (mRS) κατά την έξοδο από το 
νοσοκομείο. Ως NAFLD ορίστηκε η παρουσία επιπέδων ALT 
ή/και AST υψηλότερων των ανωτέρων φυσιολογικών χωρίς 
άλλα συνήθη αίτια (χρόνια ηπατίτιδα B ή C, αγωγή με ηπατο-
τοξικά φάρμακα, αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, χολόστα-

ση, ραβδομυόλυση). Αποτελέσματα: Κατά την εισαγωγή, 
NAFLD διαπιστώθηκε στο 7,7% των ασθενών. Οι ασθενείς 
με NAFLD είχαν χαμηλότερα επίπεδα HDL και υψηλότερα 
τριγλυκερίδια από τους ασθενείς χωρίς NAFLD (p<0,05). Τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά, άλλοι παράγοντες καρδιαγ-
γειακού κινδύνου και ο επιπολασμός των καρδιαγγειακών 
νοσημάτων δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων. Κατά την 
εισαγωγή, το NIHSS δεν διέφερε μεταξύ των ασθενών με 
NAFLD κι εκείνων χωρίς NAFLD (6,3±6,4 και 8,8±9,6 αντίστοι-
χα). Κατά την έξοδο από το νοσοκομείο, το mRS ήταν επίσης 
παρόμοιο στις δύο ομάδες (1,9±2,2 και 2,6±2,2 αντίστοιχα). 
Συμπεράσματα: Η NAFLD δεν φαίνεται να σχετίζεται με 
βαρύτερο ΑΕΕ ή με δυσμενέστερη έκβαση του οξέος ΑΕΕ. 
Δεδομένου του χαμηλού επιπολασμού της NAFLD στην πα-
ρούσα μελέτη, χρειάζονται μεγαλύτερες μελέτες για να επι-
βεβαιώσουν αυτά τα ευρήματα.

ΑΑ11
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

 Κ. Τζιόμαλος,1  Σ. Μπουζιανά,1  Μ. Σπανού,1  Α. Παυλίδης,1  Β. Γιάμπατζης,1  Μ. Παπαδοπούλου,1 
 Ι. Καγκελίδης,1  Δ. Μάγκου,1  Θ. Τέγος,2  Χ. Σαββόπουλος,1  Α.Ι. Χατζητόλιος1

1Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 2Α΄ Νευρολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή-Σκοπός: Η σχέση αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) στην 
εισαγωγή με τη βαρύτητα και την έκβαση του οξέος ισχαιμι-
κού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) είναι αμφιλε-
γόμενη. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της 
σχέσης της ΑΠ στην εισαγωγή, και της βαρύτητας και έκβα-
σης του ΑΕΕ. Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν προοπτικά 378 
ασθενείς (38,9% άνδρες, ηλικία 78,8±6,5 έτη) με ΑΕΕ. Η βα-
ρύτητα του ΑΕΕ εκτιμήθηκε με το National Institute of Health 
stroke scale (NIHSS) score στην εισαγωγή, και η έκβαση με το 
τροποποιημένο Rankin scale (mRS) score στην έξοδο και με 
την ενδονοσοκομειακή θνητότητα. Αποτελέσματα: Δεν δι-
απιστώθηκε συσχέτιση της συστολικής ΑΠ (ΣΑΠ) ή της δια-
στολικής ΑΠ (ΔΑΠ) με το NIHSS score ή το mRS score. Ωστόσο 
οι ασθενείς που απεβίωσαν στο νοσοκομείο είχαν υψηλότερη 
ΔΑΠ από αυτούς που επιβίωσαν (88±19 έναντι 80±12 mmHg 
αντίστοιχα, p<0,05). Αντίθετα, η ΣΑΠ δεν διέφερε μεταξύ 
των δύο ομάδων. Οι ασθενείς που απεβίωσαν ήταν συχνό-

τερα παχύσαρκοι από τους ασθενείς που επιβίωσαν (35,7 
έναντι 21,5% αντίστοιχα, p<0,05), είχαν συχνότερα κολπική 
μαρμαρυγή (69,7 έναντι 35,5% αντίστοιχα, p<0,001) και υ-
ψηλότερο NIHSS score (25,1±9,9 έναντι 7,2±7,8 αντίστοιχα, 
p<0,001). Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, ανεξάρτητοι προ-
γνωστικοί παράγοντες ενδονοσοκομειακής θνητότητας ήταν 
η ΔΑΠ (σχετικός κίνδυνος 1,09, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 
1,02–1,07, p<0,05) και το NIHSS score (σχετικός κίνδυνος 1,24, 
95% διάστημα εμπιστοσύνης 1,13–1,36, p<0,001). Παρόμοια 
ευρήματα διαπιστώθηκαν όταν μελετήθηκαν χωριστά οι υ-
περτασικοί ασθενείς (82,3% του πληθυσμού), ενώ στους μη 
υπερτασικούς ασθενείς η ΣΑΠ και η ΔΑΠ δεν σχετίστηκαν με 
τη βαρύτητα ή την έκβαση του ΑΕΕ. Συμπεράσματα: Η αυ-
ξημένη ΔΑΠ στην εισαγωγή αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα 
κινδύνου ενδονοσοκομειακής θνητότητας στους ασθενείς με 
ΑΕΕ.
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ΑΑ12
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ 

ΤΟΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

 Κ. Τζιόμαλος,  Σ. Μπουζιανά,  Α. Παυλίδης,  Μ. Σπανού,  Β. Γιάμπατζης,  Χ. Μπουτάρη, 
 Ι. Καγκελίδης,  Μ. Παπαδοπούλου,  Ε. Παπακάλα,  Χ. Σαββόπουλος,  Α.Ι. Χατζητόλιος

Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή-Σκοπός: Δεν είναι σαφές αν οι διαφορετικές κα-
τηγορίες αντιυπερτασικών έχουν την ίδια επίδραση στη βα-
ρύτητα και έκβαση του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου (ΑΕΕ). Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτί-
μηση αυτής της σχέσης. Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 342 
διαδοχικοί ασθενείς (37,4% άνδρες, ηλικία 78,8±6,4 έτη) που 
εισήχθησαν λόγω ΑΕΕ. Η βαρύτητα του ΑΕΕ εκτιμήθηκε με το 
National Institute of Health stroke scale score κατά την εισα-
γωγή, και η έκβαση με το τροποποιημένο Rankin scale score 
(RSS) και το ποσοστό εξάρτησης (RSS≥2) κατά την έξοδο. 
Αποτελέσματα: Πριν το ΑΕΕ, 20,8, 31,0, 32,5, 43,3 και 35,7% 
των ασθενών λάμβαναν αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου 
αγγειοτενσίνης (ΑΜΕΑ), αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτεν-
σίνης (ΑΤ1), αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, διουρητικά και 
καρδιοεκλεκτικούς β-αποκλειστές αντίστοιχα, μεμονωμέ-
να ή σε συνδυασμό. Η βαρύτητα του ΑΕΕ και η έκβαση δεν 

διέφεραν μεταξύ των ασθενών που λάμβαναν αντιυπερτα-
σική μονοθεραπεία. Οι ασθενείς που λάμβαναν πριν το ΑΕΕ 
β-αποκλειστές, μεμονωμένα ή με άλλα αντιυπερτασικά, εί-
χαν παρόμοια βαρύτητα ΑΕΕ αλλά μικρότερο RSS από τους 
ασθενείς που δεν λάμβαναν β-αποκλειστές (2,2±2,2 έναντι 
2,7±2,2, p<0,05), και ήταν λιγότερο πιθανό να είναι εξαρτη-
μένοι κατά την έξοδο (46,2 έναντι 62,4%, p<0,05), αν και είχαν 
μεγαλύτερο δείκτη μάζας σώματος και μεγαλύτερη συχνότη-
τα υπέρτασης, κολπικής μαρμαρυγής και στεφανιαίας νόσου. 
Η βαρύτητα του ΑΕΕ και η έκβαση δεν διέφεραν μεταξύ των 
ασθενών που λάμβαναν τις άλλες κατηγορίες αντιυπερτα-
σικών, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, και των ασθενών που 
δεν λάμβαναν την αντίστοιχη κατηγορία. Συμπεράσματα: 
Η προηγηθείσα αγωγή με καρδιοεκλεκτικούς β-αποκλειστές 
φαίνεται να σχετίζεται με καλύτερη έκβαση του ΑΕΕ από τις 
άλλες κατηγορίες αντιυπερτασικών.

Introduction: Data regarding the effects of different hypo-
lipidemic treatment strategies on glucemic profile remain 
controversial. Patients-Methods (n=100) with mixed dyslip-
idemia on a standard statin dose who had not achieved lipid 
targets were randomized to switch to the highest dose of ro-
suvastatin (40 mg/day) or to add-on-statin extended release 
nicotinic acid (ER-NA)/laropiprant (LRPT) (1000/20 mg/day for 
the first 4 weeks followed by 2000/40 mg/day for the next 8 
weeks) or to add-on-statin micronised fenofibrate (200 mg/
day) for a total of 3 months. Fasting plasma glucose (FPG), 
glycosylated hemoglobin (HbA1c) and homeostasis model 
assessment of insulin resistance (HOMA-IR) index were evalu-
ated at baseline and 3 months later. Results: FPG increased 
in add-on ER-NA/LRPT and rosuvastatin monotherapy 
groups by 9.7% and 4.4%, respectively (p<0.01 between the 
2 groups and compared with baseline), while it did not sig-
nificantly change in the add-on fenofibrate group. Similarly, 

HbA1c increased by 0.3% in add-on ER-NA/LRPT group and 
by 0.2% in the rosuvastatin monotherapy group (p<0.01 for 
all comparisons vs baseline and for the comparison between 
the 2 groups), while no significant change was reported in 
the add-on fenofibrate group. Finally, HOMA-IR increased 
by 65% in add-on ER-NA/LRPT and by 14% in rosuvastatin 
monotherapy group, while HOMA-IR level decreased by 
6% in the add-on fenofibrate group (p<0.01 compared 
with baseline and for all comparisons among the groups). 
Conclusions: Both addition of ER-NA/LRPT followed by 
switch to the highest dose of rosuvastatin deteriorated gly-
cemic profile in patients with mixed dyslipidemia who were 
inadequately controlled with a standard statin dose. Add-on 
fenofibrate on the other hand seems to increase insulin sen-
sitivity. Larger prospective studies should address the effect 
of these treatment interventions on new onset diabetes inci-
dence and overall cardiovascular disease risk.

ΑΑ13
EFFECT OF SWITCH TO THE HIGHEST DOSE OF ROSUVASTATIN VERSUS ADD-ON-STATIN 

FENOFIBRATE VERSUS ADD-ON-STATIN NICOTINIC ACID ON GLYCEMIC PROFILE IN PATIENTS 
WITH MIXED DYSLIPIDEMIA

 A. Kei,  E. Liberopoulos,  Ch. Rizos,  M. Elisaf 
Department of Internal Medicine, University of Ioannina Medical School, Ioannina, Greece
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Εισαγωγή-Σκοπός: Επιστημονικά ευρήματα υποδεικνύουν 
ότι η πάχυνση του έσω-μέσου καρωτιδικού χιτώνα και η ανά-
πτυξη/πρόοδος αθηρωματικών πλακών μπορεί να αντιπορο-
σωπεύουν διαφορετικές παθοφυσιολογικές διαδικασίες και 
επομένως να έχουν και διαφορετικούς παράγοντες/δείκτες 
κινδύνου. Ελέγξαμε τη σχέση μεταξύ διαφόρων γνωστών 
και νέων παραγόντων/δεικτών κινδύνου και (α) Πάχους έσω-
μέσου καρωτιδικού χιτώνα και (β) Ολικoύ εμβαδού πλακών 
στην Κυπριακή Επιδημιολογική Μελέτη προκλινικής αθηρο-
σκλήρωσης. Υλικό-Μέθοδος: Η Κυπριακή Επιδημιολογική 
Μελέτη είναι μια πληθυσμιακή μελέτη σε 1106 εθελοντές 
ηλικίας 40 ετών και άνω. Δεδομένα πρώτης φάση συλλέχθη-
σαν μεταξύ 2003 και 2008. Συγχρονική ανάλυση των πρώτων 
762 συμμετεχόντων (46% άρρενες, μέση ηλικία=60,1±9,8). 
Μετρήθηκαν με υπερήχους τα: (α) Πάχος έσω-μέσου χιτώνα 
στους κοινούς καρωτιδικούς διχασμούς (IMTcc), και (β) Ολικό 
εμβαδόν περιοχής πλακών στους δύο καρωτιδικούς και δύο 
μηριαίους διχασμούς (άθροισμα των περιοχών των μεγαλύ-

τερων πλακών σε κάθε έναν από τους τέσσερεις διχασμούς 
– TPA). Αποτελέσματα: Η ηλικία (p<0,001), το φύλο (p=0,001), 
το κάπνισμα (p<0,001), η συστολική αρτηριακή πίεση 
(p<0,001), ο σακχαρώδης διαβήτης και οι απολιποπρωτεΐνες Β 
(p=0,022) και Α1 (p=0,026) μπορούσαν να εξηγήσουν το 32% 
της ατομικής μεταβλητότητας (inter-individual variability) 
του IMTcc. Για το TPA, η ηλικία (p<0,001), το φύλο (p<0,001), 
το κάπνισμα (p<0,001), ο σακχαρώδης διαβήτης (p=0,001), η 
συστολική αρτηριακή πίεση (p=0,003), η απολιποπρωτεΐνη 
Β (p=0,002), η λιποπρωτεΐνη (α) (p=0,046), η ομοκυστεΐνη 
(p=0,045) και ο διαλυτός σύνδεσμος CD40 (soluble CD40L) 
(p=0,002) μπορούσαν να εξηγήσουν το 37,4%. Αύξηση κα-
τά 1% στα επίπεδα sCD40L συσχετιζόταν με 15,5% (95% CI: 

–25% to –6%) μείωση στο TPA. Συμπεράσματα: Διαφορετικοί 
δείκτες κινδύνου φαίνεται να συσχετίζονται με πάχος έσω-
μέσου καρωτιδικού χιτώνα και με εμβαδόν αθηρωματικών 
πλακών σε καρωτιδικούς και μηριαίους διχασμούς.

ΑΑ14
ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΣΩ-ΜΕΣΟΥ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΟΥ ΧΙΤΩΝΑ

ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΟΥ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ –
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 Α. Παναγιώτου 
Διεθνές Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος 

Εισαγωγή-Σκοπός: Η γνώση στον γενικό πληθυσμό των 
συμπτωμάτων και των παραγόντων κινδύνου για αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) είναι αναγκαία για την πρόληψη 
και την έγκαιρη διάγνωση του ΑΕΕ. Σκοπός της παρούσας με-
λέτης ήταν η εκτίμηση της γνώσης αυτής στον ελληνικό πλη-
θυσμό. Υλικό-μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανώνυμη τηλε-
φωνική έρευνα σε 1.058 ενήλικες στη Βόρεια Ελλάδα (46,4% 
άνδρες, ηλικία 43,2±17,1 έτη). Αποτελέσματα: Το 24,1% του 
πληθυσμού δεν γνώριζε κανένα από τα κύρια συμπτώματα 
του ΑΕΕ. Το 13,9% του πληθυσμού δεν γνώριζε κανέναν πα-
ράγοντα κινδύνου για ΑΕΕ. Οι ασθενείς που είχαν κάποιον πα-
ράγοντα κινδύνου για ΑΕΕ γνώριζαν περισσότερα συμπτώ-
ματα του ΑΕΕ σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς παράγοντες 
κινδύνου (1,9±1,2 και 1,6±1,3 αντίστοιχα, p<0,001). Το 33,8% 
των ατόμων με κάποιον παράγοντα κινδύνου δεν ελάμβανε 
καμία αγωγή, και τα άτομα αυτά γνώριζαν λιγότερα συμπτώ-

ματα του ΑΕΕ σε σύγκριση με τους ασθενείς που λάμβαναν 
φαρμακευτική αγωγή, υγιεινοδιαιτητικά μέτρα ή και τα δύο 
(1,6±1,3, 2,0±1,1, 2,0±1,2 και 2,4±1,1 αντίστοιχα, p<0,001, 
p<0,05 και p<0,001 αντίστοιχα). Σε περίπτωση εμφάνισης 
συμπτωμάτων ενδεικτικών ΑΕΕ, μόνο το 43,5% του πληθυ-
σμού θα καλούσε ασθενοφόρο και τα άτομα αυτά ήταν νε-
ώτερα (40,8±16,6 έναντι 45,0±17,3 ετών αντίστοιχα, p<0,001), 
είχαν συχνότερα παράγοντες κινδύνου για ΑΕΕ (48,1 έναντι 
39,0% αντίστοιχα, p<0,005), και λάμβαναν συχνότερα φαρ-
μακευτική αγωγή για τους παράγοντες κινδύνου (56,6 έναντι 
41,5% στα άτομα που δεν ελάμβαναν καμία αγωγή, p<0,05). 
Συμπεράσματα: Σημαντικό ποσοστό του ελληνικού πληθυ-
σμού δεν γνωρίζει κανένα σύμπτωμα ή παράγοντα κινδύνου 
για ΑΕΕ, δεν λαμβάνει καμία αγωγή για αυτούς τους παράγο-
ντες κινδύνου και δεν γνωρίζει τις ενδεδειγμένες ενέργειες σε 
περίπτωση εμφάνισης ΑΕΕ.

ΑΑ15
ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ 

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

 Κ. Βράκα,  Ρ. Δάμπαλη,  Σ. Μπουζιανά,  Μ. Σπανού,  Β. Γιάμπατζης,  Π. Καζαντζίδου,  Σ. Κωστάκη,
 Κ. Τζιόμαλος,  Χ. Σαββόπουλος,  Α.Ι. Χατζητόλιος

Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
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Εισαγωγή-Σκοπός: Εν όψει της ολοκλήρωσης του δεκαε-
τούς επανελέγχου της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ πραγματοποιήθηκε η 
αποτύπωση του προβλεπόμενου καρδιαγγειακού κινδύνου, 
όπως αυτός εκτιμήθηκε από το ΗellenicSCORE στο αρχικό 
δείγμα της μελέτης. Υλικό-μέθοδος: Ως εργαλείο εκτίμη-
σης του δεκαετούς κινδύνου θανατηφόρου καρδιαγγειακού 
επεισοδίου χρησιμοποιήθηκε το HellenicSCORE, που διαμορ-
φώθηκε με βάση την ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα, τη συστο-
λική αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης. 
Η εργασία αυτή βασίστηκε στη συγχρονική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ η 
οποία πραγματοποιήθηκε από το 2001 έως το 2002 και στην 
οποία 1514 υγιείς άνδρες και 1528 υγιείς γυναίκες (>18 ετών), 
επιλέχτηκαν τυχαία από την Αττική για τη μελέτη των κοινω-
νικών, δημογραφικών, κλινικών, ψυχολογικών και διατροφι-
κών χαρακτηριστικών και συμπεριφορών. Αποτελέσματα: 
Από το σύνολο των εθελοντών, 76% των γυναικών και 83% 
των ανδρών διατρέχουν χαμηλό κίνδυνο 0%–5%, το 21% των 

γυναικών και το 11% των ανδρών διατρέχουν κίνδυνο 5–10%, 
ενώ τέλος το 3% των γυναικών και το 6% των ανδρών δια-
τρέχουν υψηλό κίνδυνο >10%. Και οι 3 υποομάδες περιλαμ-
βάνουν άτομα η πλειονότητα των οποίων είναι υπέρβαρα και 
ελάχιστα δραστήρια. Στην υποομάδα χαμηλότερου καρδιαγ-
γειακού κινδύνου βρίσκονται τα μικρότερης ηλικίας άτομα, 
χαμηλότερου δείκτη μάζας σώματος, υψηλότερου μορφωτι-
κού επιπέδου, με την υψηλότερη προσκόλληση στη μεσογει-
ακή διατροφή (p<0,05). Στην ομάδα υψηλότερου καρδιαγγει-
ακού κινδύνου συγκεντρώνονται άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, 
με το υψηλότερα διαταραγμένο ψυχολογικό προφίλ, χαμη-
λότερου εισοδήματος, και προσκόλλησης στη μεσογειακή 
διατροφή. Συμπεράσματα: Χαρακτηριστικά όπως το φύλο 
(άνδρες), η ηλικία, η κατάθλιψη, η χαμηλή μόρφωση, το χαμη-
λό εισόδημα και η μειωμένη προσκόλληση στη μεσογειακή 
διατροφή συναντώνται συχνότερα στο προφίλ ενός υποψή-
φιου εμφραγματία. 

ΑΑ16
ΠΡΟΦΙΛ ΑΤΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ

ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΔΕΚΑΕΤΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

 Γ.Μ. Κούλη,1  Δ.Β. Παναγιωτάκος,1  Χ. Πίτσαβος,2  Χ. Χρυσοχόου,2  Γ. Σκούμας,2  Χ. Στεφανάδης2

1Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 
2Α΄ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
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Εισαγωγή-Σκοπός: Η υπερλιπιδαιμία αυξάνει τον κίνδυνο 
καρδιαγγειακών παθήσεων κατά 225%, το κάπνισμα 185%, ο 
ΣΔ 137% και η αρτηριακή υπέρταση κατά 96%. Για τον λόγο 
αυτό είναι σημαντική η θεραπεία του ΜΣ, στην οποία βασική 
παθοφυσιολογική διαταραχή είναι η αντίσταση στην ινσου-
λίνη. Σκοπός μας είναι να καταγράψουμε τις αλλαγές των 
παραμέτρων του ΜΣ μετά από τρίμηνη θεραπεία με διαιτη-

τική αγωγή σε σχέση με τη φαρμακευτική. Μέθοδος-Υλικό: 
Μελετήσαμε 53 ασθενείς ηλικίας ΜΟ 56,23±10,6 (24 άνδρες, 
29 γυναίκες) για διάστημα τριών μηνών με ΜΣ. Για ορισμό 
του συνδρόμου χρησιμοποιήσαμε τα κριτήρια της NCEP-ATP 
III. Οι ασθενείς κατανεμήθηκαν σε τρεις ομάδες αναλόγως 
της θεραπείας τους: (α) διαιτητική αγωγή και άσκηση, (β) 
συν υπολιπιδαιμικά, (γ) συν ινσουλινοεκκριτικά φάρμακα. 

ΑΑ17
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

 Π. Χέρας,  Α. Ελευθεριάδη,  Τ. Σιρμπιλάντζε,  Γ. Φαβατάς,  Ν. Σπηλιόπουλος
Παθολογικός Τομέας Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου, Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδος

Αποτελέσματα

Θεραπεία Ηλικία ↓ΒΜΙ ↑HDL ↓LDL ↓TRIGL ↓Περίμετρο μέσης

Δίαιτα 56,71 3,63 4,32 24,21 93,99 9,05
+ΙΝΣ/Εκκριτικά 54,25 4,80 5,16 32,84 69,17 8,00
+Υπολιπιδαιμικά 54,30 3,50 6,10 43,35 91,30 9,30
Σύνολο 57,65 3,61 4,49 26,76 96,78 9,04

Συμπερασματικά στη θεραπεία του ΜΣ σημαντικό ρόλο 
παίζουν η σωστή διατροφή και η άσκηση. Οι διαφορές στη 
βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ στους ασθενείς της ομά-
δας της διαιτητικής αγωγής σε σχέση μ’ αυτούς οι οποίοι έ-

παιρναν υπολιπιδαιμικά φάρμακα είναι μικρές. Η μείωση του 
σωματικού βάρος στη θεραπεία του ΜΣ είναι σημαντική λό-
γω της αυξημένης συχνότητας του συνδρόμου στον ελληνι-
κό πληθυσμό – 10%, ενώ πολλοί αγνοούν ότι νοσούν.
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Eισαγωγή-Σκοπός: Είναι η διερεύνηση αθηροσκληρυντι-
κής κατάστασης των καρωτίδων σε άτομα με υψηλή φυσι-
ολογική πίεση και η ενδεχόμενη συσχέτιση με τα επίπεδα 
λιποπρωτεϊνών ορού. Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 77 
άτομα (37 άνδρες) με υψηλή φυσιολογική πίεση (ΣΑΠ: 120–
139 mmHg, ΔΑΠ: 80–89 mmHg), ΜΗ: 48,6±13,7 έτη ΜΣΔΑΠ: 
123,7/79±7,5/4,5 mmHg, ΜΒΜΙ: 25,68±-3,6, χωρίς εμφανές 
κλινικό πρόβλημα από το καρδιαγγειακό σύστημα, τα οποία 
υποβλήθηκαν σε υπερηχογραφική μελέτη στις καρωτίδες, ε-
κτιμήθηκε η ύπαρξη ή μη αθηροσκληρυντικών αλλοιώσεων 
στα τοιχώματα των καρωτίδων, και ταξινομήθηκαν σε Ομάδα 
Α χωρίς αθηροσκληρυντικές αλλοιώσεις στα τοιχώματα των 
καρωτίδων, και Ομάδα Β με αλλοιώσεις (πάχυνση μέσου-έσω 
χιτώνα ή και αθηρωματικές πλάκες). Μετρήθηκαν επίσης οι 
λιποπρωτεΐνες ορού νηστείας (apo A1, apoB) και υπολογί-
στηκε ο λόγος αυτών, apoA1/apoB. Εκτιμήθηκαν στατιστικά 

οι τυχόν υπάρχουσες διαφοροποιήσεις στις τιμές λιποπρωτε-
ϊνών ορού σε σχέση με την ύπαρξη ή όχι αθηροσκλήρυνσης 
στις καρωτίδες.

Αποτελέσματα:
Η ΣΑΠ/ΔΑΠ  apoA  apoB  apoA/apoB

Ομάδα Α 46,8±15 121/79±8,6/4,5 147,2±32 112±28,3 1,4±0,5

p=0,015 p=0,008 pNS pNS p=0,049

Ομάδα Β 54,5±11,6 126/80,2±6,5/4,5 142,2±30,6 134,2±43,9 1,15±0,4

Συμπεράσματα: Στο 50% των ατόμων με υψηλή φυσιολογι-
κή αρτηριακή πίεση ανευρέθησαν αθηροσκληρυντικές αλ-
λοιώσεις στο τοίχωμα των καρωτίδων, και αυτό το εύρημα 
συνοδευόταν από σημαντικά υψηλότερες συστολικές πιέσεις, 
καθώς επίσης και από σημαντικά υψηλότερα επίπεδα λιπο-
πρωτεΐνης Β ορού, επιβεβαιώνοντας την άποψη περί της ανά-
γκης παρέμβασης στα άτομα αυτά για πρόληψη.

ΑΑ18
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ  ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

ΜΕ ΥΨΗΛΗ Ή ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ

 Π. Χέρας,  Α. Ελευθεριάδη,  Τ. Σιρμπιλάντζε,  Γ. Φαβατάς,  Ν. Σπηλιόπουλος
Παθολογικός Τομέας Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου, Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδος
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Εισαγωγή-Σκοπός: Αξιολογήθηκαν μεταβολές στις τιμές λιπι-
δίων ορού και του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) υπέρβαρων 
ασθενών με δυσλιπιδαιμίες, μετά από αποκλειστικά φαρμα-
κευτική (ΦΑ), αποκλειστικά διαιτητική (ΔΑ) ή συνδυαστική 
αγωγή (ΣΑ). Υλικό-Μέθοδος: Η ΦΑ περιλαμβάνει κυρίως 
στατίνες ή/και ω-3 λιπαρά οξέα, ενώ η ΔΑ συνίσταται σε ε-
λαφρύ έως σοβαρό περιορισμό της ενεργειακής πρόσληψης 
(κατά 500–1000 θερμίδες) και του διατροφικού λίπους (στο 
25–30% της ενεργειακής πρόσληψης). Κριτήριο υπαγωγής των 
ασθενών στις ομάδες παρέμβασης είναι ένας ΔΜΣ>25 kg/m2, 
τα όρια του ΑΤΡ ΙΙΙ, και η ατομική κινητοποίηση και δέσμευση 
στη μακρόχρονη διαιτητική παρέμβαση. Στην παρούσα αξιο-
λόγηση περιλήφθηκαν μετρήσεις από ασθενείς υπό τακτική 

παρακολούθηση επί τουλάχιστον δύο μήνες και με διαπιστω-
μένα καλή συμμόρφωση. Αποτελέσματα: Στις ομάδες ΣΑ και 
ΔΑ υπήρξε σημαντική μείωση του ΔΜΣ και σημαντική αύξηση 
της HDL χοληστερόλης, αλλαγές που δεν παρατηρήθηκαν στη 
ομάδα ΦΑ. Μεγαλύτερη μείωση της ολικής και της LDL χολη-
στερόλης καθώς και του αθηρωματικού δείκτη είχαν κατά 
φθίνουσα σειρά οι ομάδες ΣΑ, ΦΑ και ΔΑ. Μεγαλύτερη μείωση 
των τριγλυκεριδίων είχαν κατά φθίνουσα σειρά οι ομάδες ΔΑ, 
ΣΑ και ΦΑ. Συμπεράσματα: Η υπολιπιδαιμική-υποθερμιδική 
δίαιτα φαίνεται να συμβάλλει, πέραν από τη μείωση του ΔΜΣ, 
τόσο στον βαθμό μείωσης των λιπιδίων όσο και στην ποιοτική 
μεταβολή τους, αποτελώντας βασικό συστατικό της ολιστικής 
διαχείρισης των δυσλιπιδαιμιών. 

ΑΑ19
Η ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΗ-ΥΠΟΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ 

ΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ

 Δ. Καγιάφα,1,3  Α. Μπουρδάκης,2,3  Χ. Νταλαμπίρα3

1Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc Διατροφή και Δημόσια Υγεία, Τμήμα Κλινικής Διατροφής ΓΝ Τρικάλων,
Γραφείο Συμβουλευτικής Διατροφής,

2Ειδικός Παθολόγος – Β΄ Παθολογική Κλινική ΓΝ Τρικάλων, Ιατρείο Λιπιδίων-Παχυσαρκίας,
3Επισκέπτρια Υγείας, Ιατρείο Λιπιδίων-Παχυσαρκίας

Πίνακας: Παρατίθενται οι μέσοι όροι των διαφορών, σε μονάδες kg/m2 για το ΔΜΣ και ως ποσοστό επί τις εκατό ως προς τις 
αρχικές τιμές για τα λιπίδια και τον ΑΘ.

Ομάδα N ΔΜΣ T-CHOL LDL-C HDL-C ΑΘ TG

ΣΑ 21 –3,41 –19,73 –25,28 +5,02 –23,85 –28,48
ΦΑ 48 –0,25 –18,02 –17,60 +0,80 –17,62 –17,44
ΔΑ 4 –2,68 –7,29 –5,80 +9,88 –9,59 –32,88
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Εισαγωγή-Σκοπός: Η επίδραση των διατροφικών συμπε-
ριφορών στην καρδιαγγειακή υγεία δεν έχει πλήρως μελε-
τηθεί. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η δημιουργία 
ενός σκορ διατροφικών συμπεριφορών, ώστε να διερευνη-
θεί η συνολική επίδραση αυτών αναφορικά με την εμφάνι-
ση Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου (ΟΣΣ). Υλικό-Μέθοδος: 
Κατά τη διάρκεια των ετών 2009–2010, 1000 συμμετέχοντες 
εντάχθηκαν στη μελέτη: 250 διαδοχικοί ασθενείς με πρώτη 
εκδήλωση ΟΣΣ, και 250 υγιή άτομα από τον γενικό πληθυ-
σμό χωρίς καμία υποψία στεφανιαίας νόσου, εξομοιωμένα 
ως προς την ηλικία και το φύλο με τους ασθενείς της μελέ-
της. Καταγράφηκαν κοινωνικο-δημογραφικά, κλινικά, δι-
ατροφικά και άλλα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής των 
συμμετεχόντων (η αποτίμηση των διατροφικών συμπερι-
φορών πραγματοποιήθηκε μέσω ειδικού ερωτηματολογίου). 
Για τη δημιουργία του σκορ διατροφικών συμπεριφορών 
επελέγησαν 5 συμπεριφορές (κατανάλωση πρωινού γεύμα-
τος, παράλειψη γευμάτων, κατανάλωση τροφής υπό συνθή-
κες πίεσης, κατανάλωση τροφής παράλληλα με την εργασία, 

και βαθμός προσκόλλησης στη μεσογειακή διατροφή). Οι 
ευεργετικές για την υγεία συμπεριφορές βαθμολογήθηκαν 
με 0, ενώ οι επιβαρυντικές με 1. Το εύρος του σκορ κυμαί-
νεται από 0 έως 5, με τις χαμηλότερες τιμές να αναδεικνύ-
ουν υιοθέτηση «πιο υγιεινών» διατροφικών συμπεριφορών. 
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με την υπό συνθήκη πολλαπλή 
λογαριθμιστική παλινδρόμηση, αφού ελήφθησαν υπόψιν 
οι πιθανοί συγχυτικοί παράγοντες: οικογενειακό ιστορικό 
πρώιμης στεφανιαίας νόσου, υπέρταση, υπερχοληστερολαι-
μία, σακχαρώδης διαβήτης, δείκτης μάζας σώματος, φυσική 
δραστηριότητα, προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή, 
καπνιστικές συνήθειες και άγχος, αναδείχθηκε ότι αύξηση 
κατά 1 μονάδα στο σκορ διατροφικών συμπεριφορών σχε-
τίζεται με 61% (95% ΔΕ=1,23–2,12) μεγαλύτερη πιθανότητα 
εμφάνισης ΟΣΣ. Συμπεράσματα: Η υιοθέτηση συγκεκριμέ-
νων «μη υγιεινών» διατροφικών συμπεριφορών φαίνεται να 
ασκεί συνολική επιβαρυντική επίδραση στην καρδιαγγεια-
κή υγεία.

ΑΑ20
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ:

ΕΝΑ ΣΚΟΡ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ 

 Ζ. Κονιδάρη,1  Χ.Μ. Καστορίνη,1,2  Χ. Μηλιώνης,2  Κ. Καλαντζή,2  Ε. Ντζιού,1  Β. Σαλμά,2  Β. Νικολάου,3 
 Κ. Βέμμος,4  Ι. Γουδέβενος,2  Δ.Β. Παναγιωτάκος1

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα,
2Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα,

3Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ)», Αθήνα,
4Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,

Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα
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Εισαγωγή-Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να μελετηθεί 
η παρουσία και η συσχέτιση αρτηριακής υπέρτασης (ΑΥ) 
και ψυχικού άγχους (stress) σε εν ενεργεία στελέχη των ενό-
πλων δυνάμεων. Υλικό-Μέθοδος: Διενεργήθηκε προοπτι-
κή μελέτη διαρκείας δύο ετών σε 349 συνολικά εν ενεργεία 
στελέχη (211 άνδρες και 138 γυναίκες), ηλικίας άνω των 50 
ετών. Η μέση ηλικία των ανδρών ήταν 54,7±4,3 έτη, και η 
μέση ηλικία των γυναικών ήταν 53,3±3,1 έτη. Έγινε κατανο-
μή των στελεχών με βάση το φύλο και έλεγχος ως προς την 
παρουσία ΑΥ, ψυχικού άγχους (stress) και την τυχόν ήδη υφι-
σταμένη φαρμακευτική αγωγή. Αναφορικά με την παρουσία 
stress έγινε ψυχιατρική εκτίμηση επί τη βάσει αξιολόγησης 
ειδικών ερωτηματολογίων (questionnaires), ειδικών δοκιμα-
σιών (tests) και ειδικών βαθμονομημένων κλιμάκων (scales-
scoring systems). Το stress εκφραζόταν κυρίως ως έντονο 
άγχος και διαταραχές ύπνου με ή χωρίς την παρουσία ήπιας 
κατάθλιψης. Ως ΑΥ ορίσθηκε η τιμή της ΣΑΠ >140 mmHg  και 
η τιμή της ΔΑΠ >90mmHg. Σημειώνεται ότι όλα τα εξετασθέ-
ντα στελέχη ήταν κατά τα λοιπά απολύτως υγιή και αρτιμελή.
Aποτελέσματα: Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω:

Άνδρες Γυναίκες
ΑΥ και Stress 85 (40,28%) 36 (26,08%)
Stress χωρίς ΑΥ 25 (11,84%) 8 (5,79%)
ΑΥ χωρίς Stress 57 (27, 01%) 52 (37,68%)
Μάρτυρες 44 (20,85%) 42 (30,43%)
Σύνολο 211 (100%) 138 (100%)

Έγινε στατιστική ανάλυση των δεδομένων με τη δοκιμασία 
Χ2. Προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση για τους άν-
δρες p<0,01 και στατιστικά σημαντική συσχέτιση για τις γυ-
ναίκες p<0,05. Συμπεράσματα: Διαπιστώθηκε θετική συσχέ-
τιση ΑΥ και ψυχικού άγχους (stress) και στα δύο φύλα, αλλά 
σημαντικότερη στους άνδρες. Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε 
αυξημένο ποσοστό ψυχικού άγχους (stress) στους άνδρες. 
Κατά συνέπεια κρίνεται επιβεβλημένη η συνεκτίμηση του 
ψυχολογικού παράγοντα στη διαγνωστική και θεραπευτική 
διαχείριση των ασθενών, που συνεισφέρει στην ολιστική α-
ντιμετώπιση της ΑΥ, ώστε κάθε ασθενής να προσεγγίζεται 
συνολικά ως ενιαία βιοψυχοκοινωνική ανθρώπινη υπόσταση.

ΑΑ21
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΑΠ) ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ (STRESS)

ΣΕ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 Δ. Κουμουτσέα,1  B. Γέρμαν,1  Σ. Κουρούκλης,2  Α. Καλόγηρος,1  K. Ξενάκης,2  Γ. Μαμπλέκος,
 Ι. Γριβέας,3  Α. Γαλήνας,3  Α. Καφαντόγιας,2  †Κ. Καραμήτσος,3  Κ. Λαζαρίδης4

1Α΄ Παθολογική Κλινική 401 ΓΣΝΑ, 2Καρδιολογική Κλινική 401 ΓΣΝΑ, 3Νεφρολογική Κλινική 401 ΓΣΝΑ, 4Καρδιολογική Κλινική 417 
ΝΙΜΤΣ, Συνεργάσθηκε το Τμήμα Διασυνδετικής Ψυχιατρικής του 401 ΓΣΝΑ

Introduction: Serum fibrinogen levels have been generally 
used as surrogate marker for cardiovascular disease. Aim: We 
decided to compare serum fibrinogen levels of oncologic to 
those of non-oncologic patients in an attempt to verify any 
potential necessity of cardiovascular risk assessment in the 
former patient group. Materials-Methods: We measured 
serum fibrinogen levels and CRP levels of 250 oncologic 
patients (group A) treated for solid tumors in the Divisions 
of Oncology and Chemotherapy of the Internal Medicine 
Departments in two General  Hospitals, and compared them 
to those of 150 non-oncologic patients (group B) treated as 
outpatients in the Departments of Internal Medicine and 
the Departments of Cardiology of the same hospitals. Both 
groups were similar with respect to age and sex distribution. 
Oncologic patients had satisfactory performance status and 

were treated for gastrointestinal, urogenital, lung and breast 
cancer. Statistical analysis was performed with t-test and chi 
square (x2) test as appropriate. Results: Serum fibrinogen 
levels were significantly higher in oncologic as compared 
to non-oncologic patients (471±223 mg/dL –group A– vs 
312±69 mg/dL –group B–, p<0.0001). On the contrary CRP 
levels were not significantly higher in oncologic as com-
pared to non-oncologic patients (2.53±1.66 mgr/dL –group 
A– vs 2.36±1.49 mgr/dL –group B–, p: NS). Conclusion: Our 
study showed significantly higher serum fibrinogen levels 
in oncologic patients compared to non-oncologic patients. 
Potential necessity of estimating cardiovascular risk in onco-
logic patients treated for solid tumors with favorable prog-
nosis should be considered as part of their treatment. 

ΑΑ22
SERUM FIBRINOGEN LEVELS AS POTENTIAL SURROGATE MARKER FOR CARDIOVASCULAR 

DISEASE IN ONCOLOGIC PATIENTS WITH FAVORABLE PROGNOSIS

 D. Koumoutsea,1  V. German,1  K. Xenakis,2  P. Thalassinou,3  G. Rigakos,4  S. Papaoikonomou,¹
 C. Poziopoulos,1  C. Christophyllakis,1  K. Lazaridis2

1First Department of Internal Medicine and Division of Oncology and Chemotherapy, 401 General Military Hospital of Athens, 
2Department of Cardiology, 401 General Military Hospital of Athens, 3Sixth IKA Oncologic Hospital, Athens, 4Department of Oncology 

(Oncologic Unit), Alexandra University Hospital, Athens, Greece
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Backround-Purpose: Type II diabetic patients represent the 
most rapidly growing group of patients reaching end stage 
renal disease. Pre-existing arterial and venous complications 
are common and this matter has created a pessimistic aspect 
of a serious question about the possibility of permanent 
vascular access. The purpose of this study was to compare 
vascular access survival in diabetic and non-diabetic patients 
on haemodialysis, the frequency and type of vascular ac-
cess, outcomes, complications and risk factors. Materials-
Methods: We retrospectively analysed 74 patients haemodi-
alysed three times per week in our units. We divided the pa-
tients into two groups, the diabetics (group A) and non dia-
betics (group B). Results: 36/74 (48.65%) were women, 23/74 
(31.08%) were diabetics. 77% of our patients (57/74) had a na-
tive vascular access, 11% (8/74) had a synthetic graft, and 12% 

(9/74) had a catheter. The mean age in diabetics was 64.2±8.6 
years vs 56.4±12.8 in non diabetics (p<0.001). 37% in group 
A suffered from hypertension vs 26% in group B (p<0.05). 
55% in group A suffered from coronary artery disease (CAD) 
vs 31% in group B (p<0.001). The vascular access in diabet-
ics had a similar survival to that in non-diabetic patients. The 
estimated three-year survival probability for vascular access 
was 25%. To estimate and compare survival curves between 
the groups, Kaplan-Maier and log rank methods were used. 
No statistically significant difference was found (log rank: 
0.88). Conclusion: In conclusion survival of vascular access in 
patients with type II diabetes is similar to the other patients, 
therefore type II diabetes should not preclude or discourage 
dialysis in patients requiring this.

ΑΑ23
SURVIVAL OF VASCULAR ACCESS IN TYPE II DIABETIC PATIENTS

ON HAEMODIALYSIS

 D. Koumoutsea,1,4,5  P. Kapralos,1,5  S. Kourouklis,1,5  I. Griveas,1,3,4  A. Kokkalis,1,5  S. Giassas,1,5

 A. Galinas,2,3,4  G. Staviannoudakis,2,4  I. Angelakas,5  †K. Karamitsos1,5

1Renal Unit 401 General Military Hospital of Athens, 2Renal Unit 417 Veterans Affairs Hospital of Athens (417 NIMITS),
3Renal Unit 424 General Military Hospital of Thessaloniki, 4Renal Units of Euromedica Group, Athens,

5Renal Units of Iasis Clinic Peiraeus – Athens Medical Center Group



356   Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(4)

© 2013 Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

ΑΑ24
Η ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

 E.E. Πιταράκη,1  Aικ.A. Καλογεροπούλου,1  Ε.Ν. Γεωργουσοπούλου,1

 Χρ. Πίτσαβος,2  Δ.Β. Παναγιωτάκος1

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 
2Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 εξε-
λίσσεται ως μείζον πρόβλημα των ανεπτυγμένων και ανα-
πτυσσόμενων χωρών, που μπορεί να προληφθεί. Για αυτό τον 
λόγο, οι παράγοντες που επηρεάζουν την επίπτωσή του είναι 
σημαντικό πεδίο μελέτης για τη δημόσια υγεία. Ο ρόλος της 
μεσογειακής δίαιτας στην πρόληψη του ΣΔ2 αποτελεί πιθανό 
αποτελεσματικό και ταυτόχρονα οικονομικό μέσο πρόληψης. 
Υλικό-Μέθοδος: H αναζήτηση των πληροφοριών έγινε στις 
βάσεις δεδομένων: scopus, pubmed. Χρησιμοποιήθηκαν 
όροι και λέξεις-κλειδιά όπως: adherence to Mediterranean 
Diet, prevention of diabetes type 2, Mediterranean dietary 
patterns. Αποτελέσματα: Η μελέτη ΑΤΤΙΚΗ (n=3.042 άτο-
μα) επιβεβαίωσε ότι η αύξηση κατά 10 μονάδες στο Σκορ 
Μεσογειακής Δίαιτας συσχετίστηκε με 21% λιγότερες πιθα-
νότητες εμφάνισης διαβήτη (ΣΛ: 0,79, 95% ΔΕ: 0,65–0,94). Η 
μελέτη SUΝ, μετά από 4,4 έτη παρακολούθησης σε 13.380 μη 
διαβητικά άτομα, ανέδειξε ότι η αυξημένη προσκόλληση στη 
μεσογειακή δίαιτα είχε προστατευτική επίδραση κατά 83% 
στον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη (ΣΚ: 0,17, 95% ΔΕ: 0,04–
0,72). Σε ιταλική μελέτη που συμπεριλάμβανε 8.291 ασθενείς 
με πρόσφατο οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και χωρίς ιστορικό 
ΣΔ2, οι οποίοι  παρακολουθήθηκαν για 3,5 έτη, φάνηκε ότι 
τα άτομα με υψηλότερη προσκόλληση στη μεσογειακή δίαι-
τα εμφάνισαν 28% χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης ΣΔ2 (ΣΚ: 

0,72, 95% ΔΕ: 0,63–0,82). Σε άλλη έρευνα, μετά από μια μέση 
περίοδο παρακολούθησης 4 ετών, η επίπτωση του διαβήτη 
ήταν 10,1% (95% ΔΕ: 5,1–15,1), 11,0% (95% ΔΕ: 5,9–16,1) και 
17,9% (95% ΔΕ: 11,4–24,4) στις ομάδες μεσογειακής δίαιτας με 
ελαιόλαδο, με ξηρούς καρπούς και στη χαμηλού λίπους δίαι-
τα, αντίστοιχα. Όταν οι δύο ομάδες μεσογειακής δίαιτας συ-
νενώθηκαν και συγκρίθηκαν με τη χαμηλού λίπους δίαιτα, η 
συχνότητα εμφάνισης διαβήτη μειώθηκε κατά 52% (ΣΚ:0,48, 
95% ΔΕ: 0,27–0,86). Στη μελέτη ΑΤΤΙΚΗ παρατηρήθηκε ότι ό-
σο υψηλότερη ήταν η προσκόλληση στη μεσογειακή δίαιτα, 
τόσο χαμηλότερη ήταν η αντίσταση στην ινσουλίνη (HOMA-
IR), σε μη διαβητικά άτομα. Σε μία ακόμη μελέτη, η μεγαλύτε-
ρη προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή συσχετίστηκε με 
χαμηλότερη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) και με-
ταγευματικά επίπεδα γλυκόζης (διαφορά: HbA1c: 0,9%, 95% 
ΔΕ 0,5–1,2%, P<0,001, 2 ώρες γλυκόζη: 2,2 mmol/L, 95% ΔΕ 
0,8–2,9 mmol/L, P<0,001), ανεξάρτητα από την ηλικία, την πα-
χυσαρκία, την πρόσληψη ενέργειας και το επίπεδο φυσικής 
δραστηριότητας. Συμπέρασμα: Συμπεραίνεται ότι το μεσο-
γειακό πρότυπο διατροφής, πλούσιο σε ελαιόλαδο, φρούτα, 
λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς, ψάρι αλλά και μειωμένη  
κατανάλωση κόκκινου κρέατος, αποτελεί ένα σημαντικό ό-
πλο στη φαρέτρα της αντιμετώπισης έναντι του διαβήτη τύ-
που 2.
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ΑΑ25
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ω6/Ω3 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ

ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

 Αικ.Α. Καλογεροπούλου,1  Ε.Ν. Γεωργουσοπούλου,1  Ε.Ε. Πιταράκη,1

 Χρ. Πίτσαβος,2  Δ.Β. Παναγιωτάκος1 
1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα,

2Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Τα ω3 λιπαρά οξέα [α-λινολενικό οξύ 
(ALA), εικοσαπεντανοϊκό οξύ (EPA), δοκοσαεξανοϊκό οξύ 
(DHA)] και ω6 λιπαρά οξέα [λινολεϊκό οξύ (LA), διομο-γάμα 
λινολενικό οξύ (DGLA), αραχιδονικό οξύ (ΑΑ)] πιθανώς να 
διαδραματίζουν αντίθετους ρόλους στην επίπτωση στεφανι-
αίας νόσου. Τα επιμέρους επίπεδά τους στο αίμα και/ή στους 
ιστούς, καθώς και ο λόγος ω6/ω3 λιπαρών οξέων, ίσως αποτε-
λούν δείκτες κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Υλικό-Μέθοδος: 
Η παρούσα εργασία είναι μια συστηματική ανασκόπηση. Η 
αναζήτηση πληροφοριών έγινε στις επιστημονικές βάσεις 
δεδομένων: Pubmed και Scopus. Χρησιμοποιήθηκαν κατάλ-
ληλοι όροι αναζήτησης και λέξεις κλειδιά όπως: omega-6/
omega-3 ratio, cardiovascular disease, chronic disease, 
inflammation. Αποτελέσματα: Στη Lyon Heart Study πραγ-
ματοποιήθηκε διαιτητική παρέμβαση σε 302 ασθενείς και 
303 μάρτυρες, με σύγκριση της τροποποιημένης δίαιτας 
της Κρήτης (παρεμβατική δίαιτα) με τη δίαιτα Ι σταδίου του 
American Heart Association (δίαιτα ελέγχου). Διαπιστώθηκε 
ότι η αναλογία 4/1 λινολεϊκού οξέος/α-λινολενικού οξέ-
ος, οδήγησε σε 70% μείωση της συνολικής θνησιμότητας 
(ΣK:0,30, 95% ΔΕ:0,11–0,82, p=0,02) στα 2 έτη παρέμβασης, 
σε ασθενής με πρώτο έμφραγμα μυοκαρδίου. Σε άλλη κλι-
νική δοκιμή, σε 1000 άτομα με στηθάγχη ή έμφραγμα του 
μυοκαρδίου ή παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο 
(οι 499 έλαβαν οδηγίες διατροφής πλούσιας σε δημητριακά 
ολικής αλέσεως, φρούτα, λαχανικά, καρύδια, αμύγδαλα, και 
οι 501 κατανάλωναν μια τοπική δίαιτα σύμφωνη με το Εθνικό 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για χοληστερόλη), αναδείχθηκε ότι 

η προσκόλληση σε μια τροποποιημένη κρητική δίαιτα ή μια 
ινδο-μεσογειακή διατροφή που είναι πλούσια σε α-λινολενικό 
οξύ μπορεί να είναι αποτελεσματική στην πρωτογενή και τη 
δευτερογενή πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων, έναντι 
του συμβατικού σχήματος δίαιτας χαμηλής χοληστερόλης 
(ΣΚ: 0,33, 95% ΔΕ: 0,13–0,86, p<0,001, προσαρμοσμένες τιμές 
ως προς ηλικία, φύλο, χοληστερόλη, ΔΜΣ, αρτηριακή πίεση). 
Διαφορά βρέθηκε και στα θανατηφόρα και μη θανατηφόρα 
εμφράγματα του μυοκαρδίου, καθώς και στους συνολικούς 
καρδιακούς θανάτους, αλλά λιγότερο στατιστικά σημαντική. 
Επίσης, σε μελέτη με 22 υπερχοληστερολαιμικά άτομα που 
έλαβαν δίαιτα για 6 εβδομάδες υψηλή σε α-λινολενικό οξύ: 
6,5% της ενέργειας ή υψηλή σε λινολεϊκό οξύ: 12,6% της ενέρ-
γειας ή μέση αμερικάνικη διατροφή, φάνηκε ότι τα άτομα με 
α-λινολενικό οξύ δίαιτα (ω6/ω3=2/1) είχαν χαμηλότερες συ-
γκεντρώσεις IL-6, IL-1b και TNF-a (p<0,05 και p<0,08 αντίστοι-
χα) έναντι των ατόμων που έλαβαν λινολεϊκό οξύ (4,1/1) και 
μέση αμερικάνικη δίαιτα (10/1). Η παραγωγή TNF-a από περι-
φερικές μονοπύρηνες κυτταρικές καλλιέργειες είχε αντίστρο-
φη συσχέτιση με τα α-λινολενικό οξύ και εικοσαπεντανοϊκό 
οξύ στα λιπίδια (p<0,05, r=-0,423). Συμπέρασμα: Μικρότερος 
λόγος ω6/ω3 λιπαρών οξέων οδηγεί στη μείωση φλεγμονω-
δών παραγόντων που είναι με τη σειρά τους επιβαρυντικοί 
για την εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων. Επομένως, η 
μείωση του λόγου, σε άγνωστη όμως ακόμη τιμή, θα μπορού-
σε να αποτελεί παράγοντα για τη μείωση του κινδύνου καρδι-
αγγειακών νοσημάτων. 
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ΑΑ26
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΤΟΥ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 Ζ. Θέου,1  A. Σμπάρδος,2  B. Τότσικα,1  K. Ασπραδάκης,1  A. Αναστασίου-Κατσιαρδάνη1

1Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, 2Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, Χαλκιδική

Eισαγωγή-Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύ-
νηση της εξάρτησης από τη νικοτίνη μεταξύ πληθυσμού 
καπνιστών του νομού Χαλκιδικής και η αναζήτηση συσχέ-
τισης με την ηλικία, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο. 
Υλικό-Μέθοδος: Σχεδιάστηκε μία συγχρονική επιδημιο-
λογική μελέτη όπου συμμετείχαν συνολικά 124 καπνιστές, 
κάτοικοι ορεινού τμήματος του νομού Χαλκιδικής. Για την 
εκτίμηση της εξάρτησης από τη νικοτίνη χρησιμοποιήθηκε 
το ερωτηματολόγιο Fagerstrom, που έχει μεταφραστεί και 
σταθμιστεί στα Ελληνικά. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυ-
μα και οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την εμπιστευ-
τικότητα των απαντήσεών τους και έδωσαν τη συγκατάθε-
ση τους για τη συμμετοχή τους στην  μελέτη. Για την ανά-
λυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το SPSS-V 19. 
Αποτελέσματα: Το τελικό δείγμα αποτέλεσαν 124 κάτοικοι 

του νομού Χαλκιδικής (ηλικίας 21–84 ετών με μ.ο. ηλικίας 
75,3 έτη). Η αναλογία ανδρών/γυναικών είναι 37,1%/62,9%. 
26,6% ήταν πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 50,8% ήταν δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ 22,6% ήταν πανεπιστημια-
κής εκπαίδευσης. 58,1% (Ν=72)  του πληθυσμού εμφάνισε 
μέτρια μορφή εξάρτησης από τη νικοτίνη (Fagerstrom 4–6), 
και 17,7% (Ν=22)  βαριά μορφή εξάρτησης από τη νικοτίνη 
(Fagerstrom 7–10). Βρέθηκε ότι το ανδρικό  φύλο, το χαμη-
λότερο μορφωτικό επίπεδο και η μεγαλύτερη ηλικία συσχε-
τίζονται με υψηλά επίπεδα εξάρτησης από τη νικοτίνη  (p< 
0,05). Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύ-
ουν την ανάγκη επαναλαμβανόμενων παρεμβάσεων από 
τον ιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, από την α-
πλή συμβουλευτική παραίνεση μέχρι την ενημέρωση σχετι-
κά με τις τεχνικές διακοπής του καπνίσματος.

ΑΑ27
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ  Non-HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ

ΣΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

 Μ.Β. Παπαβασιλείου,1  Γ. Μουστάκας,1  Α. Καραμάνου,1  Θ. Μακρής2

1«Σισμανόγλειον» ΓΝΑ, Λιπιδαιμικό Ιατρείο, 2Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου» Αθηνών, Καρδιολογικό Τμήμα, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευ-
νηθεί ο ρόλος της Non-HDL χοληστερόλης στη νεφρι-
κή λειτουργία υπερτασικών ασθενών. Υλικό-Μέθοδος: 
Μελετήθηκαν 1200 νεοδιαγνωσθέντες υπερτασικοί ασθε-
νείς (760 άνδρες), μέσης ηλικίας 51,7 έτη, με μέση πίεση ι-
ατρείου: 156,1/98,8 mmHg οι οποίοι δεν ελάμβαναν καμία 
αντιυπερτασική θεραπεία. Σε όλους τους ασθενείς πραγμα-
τοποιήθηκε μέτρηση των επιπέδων των λιπιδίων αίματος, 
καθώς επίσης και της κρεατινίνης αίματος, και υπολογίστη-
κε η non-HDL χοληστερόλη (non-HDL) καθώς και η κατά 
Cockcroft-Gault. 

Αποτελέσματα:

Πίνακας 1. Ανάλυση παλινδρόμησης με εξαρτημένη μετα-
βλητή τα επίπεδα της non-HDL χοληστερόλης

β p value

Κάθαρση κρεατινίνης 0,063 0,029

Συμπεράσματα: Σε υπερτασικούς μη θεραπευόμενους νεο-
διαγνωσθέντες ασθενείς τα επίπεδα της non-HDL χοληστε-
ρόλης σχετίζονται σημαντικά με την κάθαρση κρεατινίνης, 
και αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα στη διαμόρφωση των 
επιπέδων κάθαρσης της κρεατινίνης, πιθανόν στο πλαίσιο 
του σημαντικού τους ρόλου στην ενδοθηλιακή λειτουργία.
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ΑΑ28
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

 Μ.Β. Παπαβασιλείου,1  Α. Καραμάνου,1  Γ. Μουστάκας,1  Ι. Τσιαντής,1  Θ. Μακρής2

1«Σισμανόγλειον» ΓΝΑ, Λιπιδαιμικό Ιατρείο, 2Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου» Αθηνών, Καρδιολογικό Τμήμα

Εισαγωγή-Σκοπός: Να συσχετισθούν τα επίπεδα του ουρι-
κού οξέος αίματος με τον νεοεμφανιζόμενο δείκτη αθηρο-
γόνου δυσλιπιδαιμίας, τον λόγο απολιποπρωτεΐνης B προς 
απολιποπρωτεΐνη A1 (apoB/apoA1), υπερτασικών ασθενών. 
Υλικό-μέθοδος: Μελετήθηκαν 750 υπερτασικοί ασθενείς άν-
δρες, θεραπευόμενοι και μη, μέσης ηλικίας 57 έτη και μέσου 
δείκτη μάζας σώματος 28 kg/m2, των οποίων μετρήθηκαν τα 
επίπεδα ουρικού οξέος αίματος καθώς επίσης και οι απολι-
ποπρωτεΐνες αίματος, και υπολογίστηκε ο λόγος αυτών apoΒ/
apoΑ1. Αποτελέσματα: 

Πίνακας 1. Ανάλυση παλινδρόμησης με εξαρτημένη μετα-
βλητή τα επίπεδα του ουρικού οξέος αίματος

β p value

apoB/apoA1 0,131 <0,001

Συμπεράσματα: Σε υπερτασικούς ασθενείς δύο δείκτες που 
ενδέχεται να σχετίζονται με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο συ-
σχετίζονται σημαντικά μεταξύ τους, ο δε λόγος apoB/apoA1 
αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα διαμόρφωσης των επιπέ-
δων ουρικού οξέος αίματος.

ΑΑ29
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΕ ΥΓΙΗ, ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΑ ΑΤΟΜΑ

 Α. Σαμέντζας,1  Χ. Βλαχόπουλος,2  Π. Ξαπλαντέρης,2  Ν. Ιωακειμίδης,2 
 Π. Πιέτρη,2  Ι. Δήμα,2  Χ. Στεφανάδης2

1Καρδιολογικό Τμήμα, «Ελπίς» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, 2Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
«Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Η υπερουριχαιμία έχει συσχετιστεί με 
αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και θνητότητας, 
υπέρταση και ενδοθηλιακή δυσλειτουργία. Η σχέση μετα-
ξύ ουρικού οξέος (UA) και αρτηριακής σκληρίας, περιφε-
ρικών και κεντρικών πιέσεων σε υγιή, νορμοτασικά άτομα 
δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Υλικό-Μέθοδος: Η μελέτη 
περιλάμβανε 120 υγιή, νορμοτασικά, ευγλυκαιμικά, ευλιπι-
δαιμικά άτομα (79 άντρες μέσης ηλικίας 41 ετών). Τα επίπε-
δα του ουρικού οξέος προσδιορίστηκαν από δείγματα αί-
ματος, οι περιφερικές πιέσεις μετρήθηκαν με ηλεκτρονικό 
σφυγμομανόμετρο, οι αορτικές πιέσεις μετρήθηκαν με τη 
χρήση εγκεκριμένης συσκευής, ενώ η ταχύτητα του καρωτι-
δο-μηριαίου σφυγμικού κύματος (PWV) μετρήθηκε ως ένας 
δείκτης αορτικής σκληρίας. Η κατανομή του ουρικού οξέος 
διαχωριζόταν από τη διάμεσο (4,5 mg/dL) και οι ασθενείς 
διακρίνονταν σε ομάδες με χαμηλή (n=59) και υψηλή (n=61) 
τιμή ουρικού οξέος. Οι συγκρίσεις πραγματοποιήθηκαν με τη 
χρήση ανεξάρτητων δειγμάτων. Αποτελέσματα: Τα επίπεδα 
του ουρικού οξέος συσχετίστηκαν θετικά τόσο με τις περι-
φερικές συστολικές (pSP, r=0,373, p<0,001) και διαστολικές 
(pDP, r=0,362, p<0,001) όσο και με τις κεντρικές συστολικές 
(cSP, r=0,296, p<0,001) και διαστολικές (cDP, r=0,359, p<0,001) 
πιέσεις αίματος. Συγκριτικά με τους ασθενείς που είχαν χα-
μηλά επίπεδα ουρικού οξέος, οι ασθενείς με υψηλά επίπεδα 
κατέδειξαν σημαντικά υψηλότερες τιμές pSP (110,9±12,3 ένα-
ντι 118,5±8,7 mmHg, p<0,001), pDP (66,5±11 έναντι 74,05±7 
mmHg, p<0,001), cSP (100,6±12,4 έναντι 107,2±8,9 mmHg, 
p=0,001) και cDP (67,6±10,9 έναντι 75,1±7,3 mmHg, p<0,001). 

Το PWV συσχετίστηκε θετικά με τα επίπεδα του ουρικού οξέ-
ος (r=0,242, p<0,01), με σημαντικά υψηλότερες τιμές να πα-
ρατηρούνται στην ομάδα με υψηλό ουρικό οξύ (6,03±1,06 έ-
ναντι 6,55±1,18 m/sec, p=0,01). Συμπεράσματα: Τα αυξημένα 
επίπεδα ουρικού οξέος συσχετίζονται με υψηλότερες τιμές 
περιφερικών/κεντρικών πιέσεων και επερχόμενη αρτηριακή 
σκλήρυνση ακόμη και σε υγιή, νορμοτασικά άτομα. Επιπλέον 
τα ευρήματά μας αποσαφηνίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ 
του ουρικού οξέος και της αρτηριακής λειτουργίας.
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Εικόνα 1. Περιφερικές και κεντρικές πιέσεις
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ΑΑ30
Ο ΥΨΗΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΑΝΤΟΧΗ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΤΙΚΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 Ε.Ν. Γεωργουσοπούλου,1  Δ.Β. Παναγιωτάκος,1  Χ. Πίτσαβος,2  Χ. Χρυσοχόου,2  Ι. Σκούμας,2

 Λ. Παπαδημητρίου,2  Κ. Μασούρα,2  Χ. Στεφανάδης2

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
«Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Η προσκόλληση στη μεσογειακή δίαι-
τα έχει δείξει προστατευτική δράση σε σχέση με τον κίνδυνο 
εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη, η επίδρασή της όμως σε 
επίπεδο ινσουλινοαντοχής δεν έχει ευρέως μελετηθεί. Υλικό-
Μέθοδος: Στο πλαίσιο της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ, μετρήθηκαν το 
σωματικό βάρος, το ύψος, τα επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης 
ορού σε φάση νηστείας, από τις οποίες προέκυψε και η τιμή 
του δείκτη ινσουλινοαντοχής–Homeostasis Model Assessment 
of Insulin Resistance (HOMA-IR), και αποτιμήθηκαν το κοινωνι-
κο-οικονομικό επίπεδο, ο βαθμός προσκόλλησης στη μεσογει-
ακή δίαιτα (MedDietScore, εύρος 0–55) και το επίπεδο φυσικής 
δραστηριότητας, σε 3042 συμμετέχοντες (μέσης ηλικίας 45±13 
χρόνων, 50,2% γυναίκες). Αποτελέσματα: O βαθμός προ-
σκόλλησης στη μεσογειακή δίαιτα διέφερε μεταξύ διαβητικών 
και μη διαβητικών ατόμων (26±0,13 έναντι 22±0,4 αντίστοι-
χα, p<0,001), και παρουσίασε αντίστροφη συσχέτιση με την 
ινσουλινοαντίσταση (Pearson’s r=–0,164, p<0,001). Ο υψηλός 

βαθμός προσκόλλησης στη μεσογειακή δίαιτα (μεγαλύτερη α-
πό τον διάμεσο βαθμό προσκόλλησης) συσχετίστηκε ανεξάρ-
τητα και αντίστροφα με τον δείκτη ΗΟΜΑ-IR (b=–0,218, 95% 
CI: –0,425, –0,012) αφού έγινε διόρθωση ως προς το φύλο, την 
ηλικία, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, το επίπεδο φυσικής 
δραστηριότητας, την παρουσία σακχαρώδους διαβήτη και τον 
δείκτη μάζας σώματος. Σε υπο-ανάλυση  που έγινε ξεχωριστά 
στα άτομα που είχαν ήδη αναπτύξει σακχαρώδη διαβήτη, η 
προσκόλληση στη μεσογειακή δίαιτα είχε ακόμα ισχυρότερη 
προστατευτική επίδραση στη μείωση της ινσουλινοαντίστα-
σης (b=–3,63, 95% CI: –7,13, –0,115). Συμπεράσματα: Η προ-
σκόλληση στη μεσογειακή δίαιτα συσχετίζεται με πλειοτρο-
πικές θετικές επιδράσεις στον μεταβολισμό της γλυκόζης, οι 
οποίες δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της επίτευξης ενός φυσιο-
λογικού σωματικού βάρους, και μπορεί να αποτελέσει σημα-
ντική συνιστώσα της πρόληψης και κυρίως της διαχείρισης του 
σακχαρώδη διαβήτη. 
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ΑΑ31
ΠΕΝΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝ ΟΡΘΩΣ

ΤΟ 87,5% ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

 Ε.Ν. Γεωργουσοπούλου,1  Ε. Πολυχρονόπουλος,1  Χ. Πίτσαβος,2  Δ.Β. Παναγιωτάκος1

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
«Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Η έγκαιρη και ακριβής αναγνώριση των 
ατόμων υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου αποτελεί βασικό 
στόχο της προληπτικής καρδιολογίας, ιδιαίτερα μέσα από 
εργαλεία αναγνώρισης που περιέχουν όσο το δυνατόν λιγό-
τερο δαπανηρά χαρακτηριστικά. Σκοπός της εργασίας ήταν 
να αναδειχθούν παράγοντες ελάχιστου κόστους που συμβάλ-
λουν στην ταξινόμηση ατόμων υψηλού καρδιαγγειακού κινδύ-
νου. Υλικό-Μέθοδος. Κατά τα έτη 2006–2012, 10.141 άτομα 
από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας συμμετείχαν σε μελέτη 
της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης. Μεταξύ άλλων ε-
ρωτήθηκαν η ηλικία, ο τόπος διαμονής, οι καπνιστικές συνή-
θειες, το ύψος και το βάρος των συμμετεχόντων, και το οικο-
γενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών νοσημάτων. Το αυξημένο 
σωματικό βάρος ορίστηκε ως  δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) 
μεγαλύτερος από 25 kg/m2. Ως άτομα υψηλού καρδιαγγειακού 
κινδύνου ορίστηκαν τα άτομα με μεγαλύτερο από 10% κίνδυ-
νο ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου στην επόμενη δεκαετία 
(όπως προκύπτει από τα σκορ του Framingham score sheet). 

Αποτελέσματα: Ο αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος εί-
ναι συχνότερος στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες (46% 
vs 54%, p<0,001), στους υπέρβαρους/παχύσαρκους σε σχέση 
με τους νορμοβαρείς (75% vs 43%, p<0,001), στα άτομα με θε-
τικό οικογενειακό ιστορικό (42% vs 35%, p<0,001), και στους 
καπνιστές (46% vs 36%, p<0,001). Δημιουργήθηκε ένα μοντέλο 
που περιείχε το φύλο, την ηλικία, το κάπνισμα, το οικογενειακό 
ιστορικό και το υπερβάλλον βάρος, και το οποίο είχε μεγαλύ-
τερη δυνατότητα αναγνώρισης των ατόμων υψηλού καρδιαγ-
γειακού κινδύνου σε σχέση με το μοντέλο που περιείχε μόνο 
φύλο και ηλικία (87,5% vs 64,8% ορθής ταξινόμησης αντίστοι-
χα, p<0,001). Συμπεράσματα. Η αποτίμηση χαρακτηριστικών 
όπως το φύλο, η ηλικία, ο τόπος διαμονής και το οικογενειακό 
ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, μπορεί να αναγνωρίσει σε 
μεγάλο βαθμό τα άτομα υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου 
και να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο δημόσιας υγείας, ειδικά σε 
συνθήκες οικονομικής κρίσης όπου η πρόληψη με το χαμηλό-
τερο δυνατό κόστος είναι το βασικό ζητούμενο.



362   Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(4)

© 2013 Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

ΑΑ32
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ HDL-ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ 

ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ LDL-ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
5-ΕΤΗΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ (2001–2006)

 Ε.Ν. Γεωργουσοπούλου,1  Δ.Β. Παναγιωτάκος,1  Χ. Πίτσαβος,2 
 Χ. Χρυσοχόου,2  Ι. Σκούμας,2  Χ. Στεφανάδης2

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
«Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Ο επιβαρυντικός ρόλος της χαμη-
λής HDL-χοληστερόλης στον καρδιαγγειακό κίνδυνο έ-
χει αποτιμηθεί σε πληθώρα μελετών. Όμως η μειωμένη 
HDL-χοληστερόλη δεν έχει συγκριθεί με την αυξημένη 
LDL-χοληστερόλη ως προς το ποια κατέχει τον σημαντικό-
τερο ρόλο. Σκοπός της εργασίας ήταν να συγκρίνει αυτούς 
τους δύο φαινοτύπους ως προς τον καρδιαγγειακό κίνδυ-
νο. Μέθοδος: Από τους 3042 συμμετέχοντες της μελέτης 
ΑΤΤΙΚΗ, οι 2101 αξιολογήθηκαν ως προς την εμφάνιση καρδι-
αγγειακού συμβάματος (θανατηφόρου ή μη) (2001–2006). Οι 
συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερεις κατηγορίες ως προς 
την  LDL-χοληστερόλη και την HDL-χοληστερόλη τους: φυσι-
ολογική LDL-χοληστερόλη/φυσιολογική HDL-χοληστερόλη, 
αυξημένη LDL-χοληστερόλη/φυσιολογική HDL-χοληστερόλη, 
φυσιολογική LDL-χοληστερόλη/μειωμένη HDL-χοληστερόλη 
και αυξημένη LDL-χοληστερόλη/μειωμένη HDL-χοληστερόλη. 
Στη συνέχεια η μεταβλητή συσχετίστηκε με τον πενταετή 
καρδιαγγειακό κίνδυνο, διορθώνοντας για διάφορους συγ-
χυστές. Αποτελέσματα: Το 32% των συμμετεχόντων είχε 
φυσιολογικά και τα δύο κλάσματα, το 38% αυξημένη LDL-

χοληστερόλη και φυσιολογική HDL-χοληστερόλη, το 14% φυ-
σιολογική LDL-χοληστερόλη και μειωμένη HDL-χοληστερόλη 
και, τέλος, το 16% αυξημένη LDL-χοληστερόλη και μειωμένη 
HDL-χοληστερόλη. Στη συνέχεια η προαναφερθείσα κατη-
γοριοποίηση συσχετίστηκε με τον πενταετή καρδιαγγειακό 
κίνδυνο ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, δείκτη μάζας σώματος,  
παρουσίας σακχαρώδους διαβήτη, υπέρτασης, υπερχοληστε-
ρολαιμίας και οικογενειακού ιστορικού. Μόνο η ομάδα με φυ-
σιολογική LDL-χοληστερόλη και μειωμένη HDL-χοληστερόλη 
φάνηκε να έχει 1,56 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο (ΣΚ=1,56, 
95% ΔΕ: 1,00, 2,46) σε σχέση με την ομάδα φυσιολογική LDL-
χοληστερόλη και φυσιολογική HDL-χοληστερόλη. Η ομάδα 
αυξημένη LDL-χοληστερόλη/φυσιολογική HDL-χοληστερόλη 
δεν διέφερε από την ομάδα αναφοράς ως προς τον καρδιαγ-
γειακό κίνδυνο (ΣΚ=1,29 95% ΔΕ: 0,80, 2,1). Συμπεράσματα: 
Τα άτομα με φυσιολογική HDL-χοληστερόλη θα μπορούσαν 
να αποτελούν μία κατηγορία στην οποία δεν επείγει η επιθε-
τική αγωγή μείωσης της LDL-χοληστερόλης, η οποία κοστίζει, 
αλλά η σύσταση υγιεινοδιαιτητικών αλλαγών που δεν κοστί-
ζουν στο άτομο και την κοινωνία. 

ΑΑ33
Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΥΧΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ 

ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ. 5ΕΤΗΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ

 Ε.Ν. Γεωργουσοπούλου,1  Δ.Β. Παναγιωτάκος,1  Χ. Πίτσαβος,2  Χ. Χρυσοχόου,2  Ι. Σκούμας,2

 Λ. Παπαδημητρίου,2  Κ. Μασούρα,2  Χ. Στεφανάδης2

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Πολλά διατροφικά πρότυπα έχουν συσχε-
τιστεί με τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη, όμως 
η επίδραση της κατανάλωσης αποξηραμένων φρούτων και 
ξηρών καρπών, που είναι πολύ συχνή στην Ελλάδα, δεν έχει 
διευκρινιστεί. Υλικό-Μέθοδος: Από τους 3042 συμμετέχοντες 
της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ, οι 2101 αξιολογήθηκαν ως προς την εμ-
φάνιση σακχαρώδους διαβήτη (2001–2006). Οι διατροφικές 
συνήθειες –όπως μετρήθηκαν με τη χρήση ημιποσοτικού ε-
ρωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης– χρησιμοποιή-
θηκαν σε ανάλυση σε κύριες συνιστώσες. Μεταξύ άλλων μία 
συνιστώσα η οποία χαρακτηρίστηκε από συχνή κατανάλω-
ση ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων και φέρει το 
10% της αρχικής πληροφορίας, εισήχθη σε ημιπαραμετρικό 

μοντέλο αναλογικών κινδύνων Cox, με διόρθωση για πιθα-
νούς συγχυστές. Αποτελέσματα. Το ποσοστό των ατόμων 
με ελεύθερο ιστορικό διαβήτη που ανέπτυξαν τη νόσο εντός 
μιας πενταετίας είναι 3,5%. Ο αυξημένος βαθμός υιοθέτησης 
του προαναφερθέντος προτύπου αυξάνει τον 5-ετή κίνδυνο 
εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη (ΣΛ=1,62, 95% ΔΕ: 0,97, 2,7) 
ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, δείκτη μάζας σώματος, επιπέδου 
φυσικής δραστηριότητας, και του δείκτη ινσουλινοαντοχής 

–Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA-
IR). Συμπεράσματα: Η κατανάλωση αποξηραμένων φρούτων 
και ξηρών καρπών συσχετίζεται με διαταραγμένο μεταβολι-
σμό γλυκόζης, και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση η κατανά-
λωσή τους σε σχέση με τη διαχείριση του διαβήτη. 
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ΑΑ34
Η ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
 5-ΕΤΗΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ

 Ε.Ν. Γεωργουσοπούλου,1  Δ.Β. Παναγιωτάκος,1  Χ. Πίτσαβος,2  Χ. Χρυσοχόου,2

 Ι. Σκούμας,2  Λ. Παπαδημητρίου,2  Κ. Μασούρα,2  Χ. Στεφανάδης2

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα,
2Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός:  Η μεσογειακή δίαιτα έχει αποδείξει την 
προστατευτική της δράση σε σχέση με την επίπτωση των 
παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, δεν έχει όμως μελε-
τηθεί αν η προσκόλληση στη μεσογειακή δίαιτα προστατεύ-
ει από τη συνύπαρξή τους. Υλικό-Μέθοδος: Από τους 3042 
συμμετέχοντες της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ, οι 2101 αξιολογήθηκαν 
ως προς την εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη, υπέρτασης 
και υπερλιπιδαιμίας (2001–2006). Η εμφάνιση κανενός, ε-
νός, δύο ή και των τριών παραγόντων κατηγοριοποίησε τα 
άτομα ανάλογα με τον αριθμό των συνυπαρχόντων παρα-
γόντων, ανεξαρτήτως του ποιοι ήταν αυτοί. Ο βαθμός προ-
σκόλλησης στη μεσογειακή δίαιτα αποτιμήθηκε με τη χρήση 
του MedDietScore. Διατάξιμη λογιστική παλινδρόμηση με 
ανεξάρτητη μεταβλητή την κατηγορία συνυπαρχόντων πα-
ραγόντων κινδύνου χρησιμοποιήθηκε για να εξετάσει την 

επίδραση της μεσογειακής δίαιτας. Αποτελέσματα: 33% 
των συμμετεχόντων δεν εμφάνισαν κανέναν παράγοντα κιν-
δύνου, 36% απέκτησαν έναν παράγοντα κινδύνου, 24% δύο 
παράγοντες κινδύνου, και 7% τρεις παράγοντες κινδύνου. Η 
προσκόλληση στη μεσογειακή δίαιτα (αύξηση κατά μία μονά-
δα στο MedDietScore) συσχετίστηκε ανεξάρτητα με τη μετα-
κύλιση από τη μία κατηγορία στη χειρότερη (b=-0,017±0,007, 
p=0,017), αφού λήφθηκαν υπόψη το φύλο, η ηλικία, το επίπε-
δο φυσικής δραστηριότητας, η παχυσαρκία, το οικογενειακό 
ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου και το μορφωτικό επίπεδο. 
Συμπεράσματα: Η προσκόλληση στη μεσογειακή δίαιτα 
προστατεύει τα άτομα από το να αποκτήσουν επιπλέον πα-
ράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, και θα μπορούσε να 
συμβάλει στη μείωση του κόστους διαχείρισης των συνυπαρ-
χόντων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου. 
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ΑΑ35
ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (2006–2012) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

 Ε.Ν. Γεωργουσοπούλου,1  Ε. Πολυχρονόπουλος,1  Χ. Πίτσαβος,2  Ι. Γουδέβενος,3

 Β. Άθυρος,4  Τ. Βασιλάκου,5  Δ.Β. Παναγιωτάκος1

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα,
2Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών,

3Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
4Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 

5Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Εισαγωγή- Σκοπός: Έχει πλέον υιοθετηθεί ευρέως ότι η οι-
κονομική κρίση του 2007–2009 και οι επακόλουθες δημοσιο-
νομικές πολιτικές έχουν επηρεάσει την υγεία του πληθυσμού 
και τα συστήματα υγείας. Παρά το γεγονός ότι μια πληθώρα 
εργασιών έχει αξιολογήσει την ευθραυστότητα της κατάστα-
σης υγείας κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων, υπάρχει 
λίγη βιβλιογραφία για το πώς αυτές οι υφέσεις επηρεάζουν 
την υγεία του πληθυσμού. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες 
που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση σε 
σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο σκοπός αυτής της εργα-
σίας ήταν να αξιολογηθούν οι διαχρονικές τάσεις (2006–2012) 
του επιπολασμού των καρδιαγγειακών παθήσεων (CVD) 
και οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντές τους (δηλαδή το 
κάπνισμα, η παχυσαρκία, η υπέρταση, ο διαβήτης, η δυσλι-
πιδαιμία και η ανθυγιεινή διατροφή) στον ελληνικό πληθυ-
σμό. Υλικό-Μέθοδος: Κατά τα έτη 2006–2012, η Ελληνική 
Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης πραγματοποίησε μια διαχρονική 
μελέτη σε 10.000 άνδρες και γυναίκες (39±15 χρόνια, 18–89 
ετών, 56% γυναίκες). Τα άτομα επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο, 
συμμετείχαν σε εθελοντική βάση και ισοκατανέμονται στις 
υπό μελέτη περιόδους (δηλαδή 1000–1500/έτος) και σε όλες 
τις περιοχές της Ελλάδας. Ο επιπολασμός της καρδιαγγειακής 
νόσου και οι κύριοι προσδιοριστές της αξιολογήθηκαν μέσω 
συνεντεύξεων κατά πρόσωπο. Αποτελέσματα: Η ανάλυση 

χρονολογικών σειρών, διορθωμένη για ηλικία και φύλο, ανέ-
δειξε μία 9% (95% ΔΕ 3,5%16,7%) ετήσια αύξηση του επιπολα-
σμού της καρδιαγγειακής νόσου, 4,5% (95% ΔΕ 0,8%–8,3%) 
αύξηση του επιπολασμού των δυσλιπιδαιμιών, 8,5% (95% ΔΕ 
3,6%–13,6%) αύξηση του επιπολασμού του διαβήτη, ενώ πα-
ρατηρήθηκε μία 4,3% (95% ΔΕ 0,8%–7,6%) ετήσια μείωση του 
επιπολασμού της παχυσαρκίας. Δεν παρατηρήθηκε καμία 
σημαντική αλλαγή στον επιπολασμό της υπέρτασης (p=0,52). 
Η κορυφή του επιπολασμού του διαβήτη, της δυσλιπιδαιμί-
ας και των καρδιαγγειακών νοσημάτων παρατηρήθηκε το 
2009 και το 2010. Επιπλέον, ο επιπολασμός του καπνίσματος 
παρουσίασε 3,8% (95% CI 1,6%–5,8%) ετήσια μείωση, ενώ 
το αυτοδηλούμενο επίπεδο προσκόλλησης στη μεσογειακή 
δίαιτα  αυξήθηκε κατά 2,1% ετησίως (95% ΔΕ 0,0%–4,1%). 
Συμπέρασμα: Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που επιχείρησε 
να χαρτογραφήσει το προφίλ καρδιαγγειακού κινδύνου ενός 
πληθυσμού που επηρεάστηκε έντονα από την οικονομική 
κρίση. Τα ευρήματα που παρουσιάζονται υπογραμμίζουν την 
εντεινόμενη ανάγκη για την ανάπτυξη ενός εννοιολογικού 
πλαισίου για τον προσδιορισμό των αποκρίσεων του συστή-
ματος υγείας και τον καθορισμό πολιτικών αποφάσεων και 
πρακτικών που θα ανακουφίσουν από τις συνέπειες της οικο-
νομικής κρίσης στην ανθρώπινη υγεία.
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ΑΑ36
ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

(2006–2012) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

 Ε.Ν. Γεωργουσοπούλου,1  Ε. Πολυχρονόπουλος,1  Χ. Πίτσαβος,2  Ι. Γουδέβενος,3

 Β. Άθυρος,4  Τ. Βασιλάκου,5  Δ.Β. Παναγιωτάκος1

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα,
2Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών,

3Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
4Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 5Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Εισαγωγή-Σκοπός: Παρά το γεγονός ότι πληθώρα εργασιών 
έχει ήδη πραγματοποιηθεί για να αναδείξει την αξία της πρό-
ληψης της καρδιαγγειακής νόσου (CVD), ο επιπολασμός αυ-
τής και των παραγόντων κινδύνου της συνεχίζει να αυξάνε-
ται. Είναι γνωστό ότι η πρόληψη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τη συμπεριφορά των ατόμων σε σχέση με την υγεία τους, 
η οποία με τη σειρά της καθορίζεται από τις πεποιθήσεις για 
την υγεία τους, συμπεριλαμβανομένων των αντιλήψεων που 
έχουν για την ευαισθησία, σοβαρότητα , καθώς και περιβαλ-
λοντικών και κοινωνικών παραγόντων όπως η πρόσφατη 
οικονομική κρίση που πλήττει την Ευρώπη. Ο σκοπός αυτής 
της εργασίας ήταν να αξιολογηθούν οι διαχρονικές τάσεις 
(2006–2012) των απόψεων και πεποιθήσεων των Ελλήνων σε 
σχέση με τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου κατά τη 
διάρκεια της οικονομικής κρίσης που επηρέασε δραματικά 
τον πληθυσμό. Υλικό-Μέθοδος: Κατά τα έτη 2006–2012, η 
Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης πραγματοποίησε μια 
διαχρονική μελέτη σε 10.000 άνδρες και γυναίκες (39±15 
χρόνια, 18–89 ετών, 56% γυναίκες). Τα άτομα επιλέχθηκαν 
με τυχαίο τρόπο, συμμετείχαν σε εθελοντική βάση και ισοκα-
τανέμονται στις υπό μελέτη περιόδους (δηλαδή 1000–1500/
έτος) και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Ο επιπολασμός 
της καρδιαγγειακής νόσου και οι κύριοι προσδιοριστές 
της αξιολογήθηκαν μέσω συνεντεύξεων κατά πρόσωπο. 
Αποτελέσματα: Χρονολογικές σειρές, διορθωμένες για η-

λικία και φύλο, ανέδειξαν μια πτωτική τάση (0,4%, 95% ΔΕ 
–2,0% στο +2,7%) στην παρακολούθηση των κλασικών πα-
ραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου μέσω του συστήματος 
υγειονομικής περίθαλψης από τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, 
η φροντίδα των ατόμων σχετικά με την κατάσταση της υγεί-
ας τους μειώθηκε κατά 4,9% ετησίως (95% ΔΕ 2,5% έως 7,2%), 
ενώ ταυτόχρονα οι πεποιθήσεις τους ότι η τροποποίηση των 
παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου μπορεί να βελτιώσει 
την κατάσταση της υγείας τους μειώνεται κατά 4,2% ανά έ-
τος (95% ΔΕ 2,2% σε 6,3%). Η πεποίθηση ότι το άγχος είναι ο 
κύριος καθοριστικός παράγοντας της καρδιαγγειακής νόσου 
αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 4,2% (95% ΔΕ 1,7% έως 6,7%). Το 
ποσοστό των ανθρώπων που αγνοούν μηνύματα δημόσιας 
υγείας σχετικά με τη διακοπή του καπνίσματος και των αν-
θυγιεινών διατροφικών συνηθειών αυξάνεται κατά 1,9% και 
5,2% ετησίως, αντίστοιχα, κατά την περίοδο διεξαγωγής της 
μελέτης. Συμπέρασμα: Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που επι-
χείρησε να αξιολογήσει τις συμπεριφορές και τις αντιλήψεις 
σχετικά με την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου σε έναν 
πληθυσμό που έχει επηρεαστεί δραματικά από την πρόσφα-
τη οικονομική κρίση. Η πτωτική τάση της φροντίδας των ατό-
μων όσον αφορά την κατάσταση της υγείας τους, καθώς και 
οι δυσμενείς πεποιθήσεις και οι στάσεις τους απέναντι στην 
πρόληψη, αναδεικνύουν την ανάγκη γεφύρωσης αυτού του 
χάσματος από τους λειτουργούς της δημόσιας υγείας. 
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ΑΑ37
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΣΚΟΡ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 Ε.Ν. Γεωργουσοπούλου,1  Χ. Πίτσαβος,2  Μ. Γιαννακούλια,1  Ε. Κάμπαξης,2  Δ.Β. Παναγιωτάκος1

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα,
2Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Τα σκορ εκτίμησης καρδιαγγειακού κιν-
δύνου έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια, 
ειδικά στην πρωτογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου. 
Παρά το γεγονός ότι η δίαιτα έχει συσχετιστεί ανεξάρτητα με 
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ο ρόλος της στην ακρίβεια των 
υπαρχόντων σκορ εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου έχει 
ελάχιστα μελετηθεί. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η 
ανασκόπηση και ο σχολιασμός του ρόλου της αποτίμησης 
της δίαιτας στην ακρίβεια των σκορ εκτίμησης καρδιαγγει-
ακού κινδύνου. Υλικό-Μέθοδος: Ανασκόπηση της βιβλι-
ογραφίας έγινε  από τον Αύγουστο 2012 έως τον Ιανουάριο 
σε Pubmed  και Scopus, με τις λέξεις κλειδιά diet, CVD risk. 
Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε 
15 σχετικές μελέτες, αλλά μόλις δύο από αυτές  είχαν αξιο-

λογήσει τον ρόλο της δίαιτας στην ακρίβεια των μοντέλων 
εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου, οι οποίες και συμφώ-
νησαν πως η προσθήκη της αποτίμησης του διατροφικού 
παράγοντα βελτίωσε σημαντικά την ακρίβεια των μοντέλων 
εκτίμησης κινδύνου. Οι υπόλοιπες ανέδειξαν έναν ανεξάρτη-
το προστατευτικό ρόλο των υγιεινών διατροφικών συνηθει-
ών στον καρδιαγγειακό κίνδυνο, με τον αποδοτέο στην αν-
θυγιεινή διατροφή κίνδυνο να κυμαίνεται από 9% έως 37%. 
Συμπέρασμα: Η προσθήκη του διατροφικού παράγοντα 
στα σκορ εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου ίσως αυξήσει 
τη διακριτική ικανότητα των μοντέλων, καθιστώντας έτσι α-
ποτελεσματικότερη την αναγνώριση των ατόμων με υψηλό 
καρδιαγγειακό κίνδυνο..
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ΑΑ38
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 

ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

 Π. Ξαπλαντέρη,1,2  Ν. Ζάχαρη,3  Γ. Ζάχαρης,4  Π. Ξαπλαντέρης,5  Χ. Πότσιος6

1Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο, Πάτρα, 2ΑΤΕΙ Πατρών, 3Ιδιωτικό Παθολογικό Ιατρείο, Πάτρα, 4Γ.Ν. Πατρών, Χειρουργική Κλινική, 
5ΝΙΜΤΣ, Ειδικευόμενος Καρδιολογικής Κλινικής, Αθήνα, 6ΓΝ Ανατολικής Αχαΐας, Παθολογική Κλινική, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Ο υπολογισμός του αθηρωματικού δείκτη 
τυχαίου δείγματος ασθενών στην Αχαΐα – Συσχέτιση με το φύ-
λο και την ηλικία – Σύγκριση των ηλικιακών ομάδων που προ-
σήλθαν για check up το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε σχέση με 
το τελευταίο του 2012. Υλικό-Μέθοδος: Συμπεριελήφθησαν 
203 γυναίκες και 172 άνδρες που προσήλθαν για πρώτη φορά 
στο μικροβιολογικό εργαστήριο και μετρήθηκαν: ολική χολη-
στερόλη, LDL, HDL. Στη μελέτη δεν συμπεριελήφθησαν συνο-
δές παθήσεις και φαρμακευτική αγωγή. 

Αποτελέσματα

Γυναίκες Ηλικία σε έτη Αθηρωματικός δείκτης
(μέσος όρος)

0–14 3,35
14–30 3,17
31–40 2,93
41–50 4,18
51–60 4,15
61–70 4,00

>71 3,87

Άνδρες Ηλικία σε έτη Αθηρωματικός δείκτης
(μέσος όρος)

0–14 2,20
14–30 3,62
31–40 4,83
41–50 3,78
51–60 5,14
61–70 3,87

>71 4,47

Το πρώτο εξάμηνο του 2013 η προσέλευση στις ηλικίες 14–30 
μειώθηκε κατά 60%  στους άνδρες και 50% στις γυναίκες. Στις 
ηλικίες 31–50 μειώθηκε κατά 60%. Αντίθετα, στις ηλικίες >71 
αυξήθηκε κατά 40%. Συμπεράσματα: (α) Οι άνδρες είχαν 
κατά μέσον όρο υψηλότερες τιμές αθηρωματικού δείκτη σε 
σχέση με τις γυναίκες. (β) Η μειωμένη προσέλευση ασθενών 
με ηλικία μικρότερη των 50 ετών το πρώτο τρίμηνο του 2013 
πρέπει να σχετίζεται με κοινωνικοοικονομικούς λόγους και 
χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
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ΑΑ39
Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ (ΟΣΕ)

ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΝΟΣΟ

 Π. Μπάφα,1  Α. Γαλανοπούλου,2  Ε. Κατσουλιέρη,1  Ι.Σ. Ζερβακάκου,1  Π. Κατσαούνη,2 
 Χ. Κρυσταλογιάννη,2  Α. Μπούνταλης1

1Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, 2Τμήμα Γενικής Ιατρικής ΠΓΝ Νίκαιας Πειραιάς, Πειραιάς

Εισαγωγή: Η στεφανιαία νόσος είναι η πιο συχνή καρδιαγ-
γειακή νόσος και σχετίζεται με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας 
και θνητότητας παγκοσμίως. Σκοπός: Η μελέτη και η διαφο-
ρική διάγνωση οξέων καρδιακών συμβάντων από τα επει-
σόδια θωρακαλγίας εξαιτίας άλλων αιτιών, που προσήλθαν 
στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας (ΚΥΣ). Υλικό-Μέθοδος: Από 
τα επεισόδια θωρακικού άλγους που καταγράφηκαν στο δεύ-
τερο εξάμηνο του 2012, απομονώθηκαν και εκτιμήθηκαν 90 
ασθενείς με ΟΣΕ. Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε άνδρες 
(71,42%, n=64) ηλικίας 61–70 ετών (31%). Αποτελέσματα: 
Από το 28,6% (n=26) των ασθενών που ανέφεραν θετικό ι-
στορικό, το 15,7% (n=14) είχε υποστεί τουλάχιστον ένα ΟΣΕ. 
Το 1,42% (n=1) είχε υποβληθεί σε αορτο-στεφανιαία παρά-
καμψη. Παράγοντες κινδύνου: αρτηριακή υπέρταση (34,28%), 
παχυσαρκία (24,01%), κάπνισμα (17,15%) και δυσλιπιδαιμία 
(23,14%). Η κλινική εικόνα ήταν: προκάρδιο άλγος, εφίδρω-
ση, αιμωδίες άκρων, αντανάκλαση θωρακαλγίας στη ράχη, 
ναυτία/δύσπνοια. Η μέτρηση του δεκαετούς θανατηφόρου 

κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου ανέδειξε ότι 32,2% ανήκε 
στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, 48,8% στην υψηλού, 
ενώ 19% στην μετρίου κινδύνου. Στο 32,02% διαπιστώθηκαν 
εμφράγματα STEMI, με υπεροχή εκείνων του κατώτερου τοι-
χώματος, στο 25% των οποίων συμμετείχε και η δεξιά κοι-
λία. Πρωτοεμφανιζόμενο αποκλεισμό αριστερού σκέλους 
(LBBB) παρουσίασε το 5,71%. Επεισόδια ασταθούς στηθάγ-
χης κατεγράφησαν στο 29,42%, ενώ διακομίστηκαν ασθε-
νείς με θετικό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. Διακομιδή 
συνοδεία ιατρού λόγω βαρύτητας έγινε στο 57,14% των πε-
ριστατικών και κατέληξε το 1,42%. Συμπεράσματα: Οι ιατροί 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, βασιζόμενοι στις διεθνείς 
κατευθυντήριες οδηγίες και έχοντας στη διάθεσή τους λιγο-
στά μέσα, επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης των ΟΣΕ και παράλληλα χαμηλή θνητότητα, 
συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των τριτοβάθμιων νο-
σοκομείων και στην εξοικονόμηση γενικότερου κοινωνικο-
οικονομικού οφέλους.
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ΑΑ40
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΣΤΟ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ 

ΠΡΟΦΙΛ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

 Α. Σιάννη,1  Α. Γανωτοπούλου,²  Ι. Ματσούκης,1  Π. Παρασκευάς,1  Ε. Γκόβα,1 
 Θ. Δαλαδήμος,1  Ζ. Ζαχαριάδη,1  Ν. Τσιβιλής,1  Ι. Λιούρης1

1Α΄ Παθολογική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας, Αθήνα
2Παθολογική Κλινική, Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, Πειραιάς

Σκοπός: Να μελετηθούν τα οφέλη της καθημερινής χρήσης 
μαστίχας στη διατροφή των ατόμων με ΣΔ2 όσον αφορά το 
λιπιδαιμικό προφίλ αυτών. Υλικό–Μέθοδος: Συμμετείχαν 
78 άτομα ηλικίας 58±15 έτη, από τους οποίους 32 άνδρες 
(41%)και 46 γυναίκες (59%). Όλοι είχαν διαγνωσθεί με ΣΔ2 
υπό αντιδιαβητική αγωγή με δισκία τουλάχιστον για 2 έτη. 
Η μελέτη διήρκησε 18 μήνες. Μετρήθηκαν HbA1c, ολική χο-
ληστερόλη, LDL-χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη, τριγλυ-
κερίδια, γλυκόζη νηστείας σε 0, 6, 12, 18 μήνες. Χωρίστηκαν 
σε 2 ομάδες. Στην Ομάδα Α 36 άτομα (46%), 16 άνδρες (44%) 

και 20 γυναίκες (56%) λάμβαναν μόνο φαρμακευτική αγωγή. 
Στην Ομάδα Β42 άτομα (54%), 16 άνδρες (38%) και 26 γυναί-
κες (62%) λάμβαναν καθημερινά επιπλέον με την αγωγή τους 
20 mg/kg Σ.Β. μαστίχας στο διαιτολόγιό τους. Και οι δύο ομά-
δες εκπαιδεύτηκαν στη σωστή διατροφή μεσογειακού τύπου. 
Συμπεράσματα: Είναι γνωστή η θετική επίδραση της χρή-
σης της μαστίχας στο γλυκαιμικό προφίλ των ατόμων με ΣΔ2, 
αλλά φαίνεται να ωφελεί και στη ρύθμιση του λιπιδαιμικού 
προφίλ.

Αποτελέσματα: 

0 μήνες 6 μήνες 12 μήνες 18 μήνες

Ομάδα Α Β Α Β Α Β Α Β
Ολική χοληστερόλη (mg/dL) 235±20 235±18 228±14 218±15 222±8 208±8 212± 15 202±12
HDL-χοληστερόλη (mg/dL) 45±12 48±14 43±10 46±12 44±8 46±6 44±6 45±6
LDL-χοληστερόλη (mg/dL) 150±18 150±15 148±14 145±14 140±10 132±12 130±10 125± 15
Τριγλυκερίδια (mg/dL) 165±22 162±23 145±18 148±21 133±25 135±22 130±18 108±22
Γλυκόζη νηστείας (mg/dL) 168±15 165±12 155±16 148±18 145±15 132±12 140±14 128±8
HbA1c (μέση τιμή) 8,2 8,1 7,8 7,4 7,4 7,0 7,2 6,9
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ΑΑ41
Ο ΕΥΝΟΪΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΣΤΟ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ 

ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΤΗ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ

 Α. Σιάννη,1  Α. Γανωτοπούλου,²  Ι. Ματσούκης,1  Π. Παρασκευάς,1  Ε. Γκόβα,1 
 Θ. Δαλαδήμος,1  Α. Ασίμης,1  Ζ. Ζαχαριάδη,1  Ι. Λιούρης1

1Α΄ Παθολογική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας, Αθήνα, 
2Παθολογική Κλινική, Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, Πειραιάς

Εισαγωγή: Η μαστίχα Χίου είναι μια ρητίνη παραγόμενη από 
το φυτό Pistacia lentiscus var. shia, και αναφέρεται ότι εμφα-
νίζει προστατευτική δράση αναφορικά με τις παθήσεις του 
καρδιαγγειακού συστήματος. Σκοπός: Να μελετηθεί η δρά-
ση της μαστίχας στον μεταβολισμό των λιπιδίων ασθενών 
με δυσλιπιδαιμία. Υλικό–Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετεί-
χαν 128 δυσλιπιδαιμικοί ασθενείς, 68 γυναίκες (53%) και 60 
άνδρες (47%), με μέσον όρο ηλικίας 55±12 έτη. Όλοι οι ασθε-
νείς λάμβαναν ήδη θεραπευτική υπολιπιδαιμική αγωγή. Οι 
ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στην ομάδα Α ανήκαν 
82 ασθενείς (64%) στους οποίους χορηγήθηκε συμπληρωμα-
τικά στην υπολιπιδαιμική αγωγή τους χαμηλή δόση μαστίχας 
20 mg/kg σωματικού βάρους την ημέρα. Στην ομάδα Β ανή-
καν 46 ασθενείς (36%) στους οποίους χορηγήθηκε placebo. 
Μετρήθηκαν τιμές ολικής χοληστερόλης, HDL-χοληστερόλης, 

LDL-χοληστερόλης ,τριγλυκερίδια στους 3 μήνες, στους 6 μή-
νες και στον 1 χρόνο. Αποτελέσματα: Από τον έλεγχο του 
λιπιδαιμικού προφίλ διαπιστώθηκε πτώση της LDL χοληστε-
ρόλης στην ομάδα Α σε σχέση με την ομάδα Β (-22%, p<0,05), 
πτώση της ολικής χοληστερόλης στην ομάδα Α σε σχέση με 
την ομάδα Β (-20%, p<0,01), μικρή πτώση των τριγλυκεριδί-
ων (-12%, μη στατιστικά σημαντική), και δεν παρατηρήθηκαν 
σημαντικές αλλαγές στην HDL χοληστερόλη μεταξύ των 2 
ομάδων. Συμπέρασμα: Παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για 
τον ευνοϊκό ρόλο της μαστίχας στον μεταβολισμό των λιπιδί-
ων σε δοσολογία 20mg/kg ΣΒ, δεν υπάρχουν επίσημα βιβλι-
ογραφικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την υπολιπιδαιμική 
δράση της. Παρ’ όλα αυτά στο μέλλον η μαστίχα θα μπορού-
σε πιθανώς να χρησιμοποιηθεί σαν υπολιπιδαιμικός παράγο-
ντας πρόληψης ή και θεραπείας.

ΑΑ42
ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΑΙΜΙΑ ΤΗΣ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ 
ΚΑΙ  Η ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 Χρ. Μανωλάκη
Επιμελήτρια Α΄ Παθολόγος, Κέντρο Υγείας Ροδολίβους Σερρών, Σέρρες

Σκοπός: Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της χορήγη-
σης υπολιπιδαιμικής αγωγής ή μετφορμίνης στη μείωση της 
τρανσαμινασαιμίας ασθενών με  λιπώδη διήθηση του ήπατος. 
Υλικό-Μέθοδος: Εξετάσαμε 52 ασθενείς (35 γυναίκες και 17 
άνδρες), ηλικίας 48–65 ετών στους οποίους τέθηκε η διάγνω-
ση λιπώδους διήθησης του ήπατος με υπέρηχο ή αξονική το-
μογραφία άνω κοιλίας. Άτομα με υποθυρεοειδισμό τέθηκαν 
εκτός μελέτης, καθώς επίσης και εκείνα με σημαντική πα-
χυσαρκία. Στα άτομα με δυσλιπιδαιμία χορηγήθηκε υπολιπι-
δαιμική αγωγή, ενώ στα υπόλοιπα χορηγήθηκε μετφορμίνη. 
Ακολούθησε μέτρηση των τρανσαμινασών στους 3 και 6 μή-
νες. Αποτελέσματα: 34 ασθενείς (26 γυναίκες και 8 άνδρες) 

έλαβαν υπολιπιδαιμική αγωγή, ενώ οι υπόλοιποι 18 ασθενείς 
(9 γυναίκες και 9 άνδρες) έλαβαν μετφορμίνη. Ακολούθησε 
εκ νέου μέτρηση των τρανσαμινασών στους 3 και 6 μήνες με-
τά την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής. Ήδη από το πρώ-
το τρίμηνο υπήρξε σημαντική ελάττωση των τιμών τους, ενώ 
κατά τη μέτρηση των τρανσαμινασών στο εξάμηνο σε 8 ά-
τομα, παρέμειναν αυξημένες αλλά σε τιμές χαμηλότερες των 
αρχικών. Συμπεράσματα: Η δυσλιπιδαιμία είναι σημαντική 
αιτία λιπώδους διήθησης του ήπατος και αυξημένων τραν-
σαμινασών, επί απουσίας της όμως –και με εργαστηριακά και 
υπερηχογραφικά ευρήματα λιπώδους διήθησης– η χορήγηση 
μετφορμίνης βελτιώνει την τρανσαμινασαιμία. 
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ΑΑ43
ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΠΙΚΗ 

ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

 Π. Σαββουλίδης,  Γ. Σπυρομήτρος,  Κ. Τριανταφύλλου,  Κ. Σπαθούλας
Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Κατερίνη

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας μας είναι η μελέτη του επιπο-
λασμού κύριων παραγόντων κινδύνου αθηροσκλήρωσης σε 
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και χρόνια νεφρική ανεπάρ-
κεια. Υλικό-Μέθοδος: 84 ασθενείς (34 άνδρες, 50 γυναίκες) με 
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και κολπική μαρμαρυγή, νοσηλευ-
όμενοι στην Παθολογική και Καρδιολογική Κλινική του Γενικού 
Νοσοκομείου Κατερίνης την περίοδο 2011–2012, αποτέλεσαν 
το δείγμα της μελέτης μας. Αυτό το δείγμα διερευνήθηκε ως 
προς τη συνύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη (ΣΔ), αρτηρια-
κής υπέρτασης (ΑΥ) και υπερλιπιδαιμίας (ΥΛ). Από τους 84 α-
σθενείς, 34 ήταν άνδρες (40% των ασθενών) και 50 γυναίκες 
(60% των ασθενών) ηλικίας από 51 έως 96 έτη, με μέσο όρο 
ηλικίας τα 79,7 έτη και με eGFR από 7 έως 50 mL/min/1,73 m2 
(ο eGFR υπολογίστηκε με βάση την εξίσωση της MDRD). Η ε-
πεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του προγράμ-
ματος SPSS Statistics 21. Αποτελέσματα: Από τους 34 άνδρες 
του δείγματός μας με κολπική μαρμαρυγή και χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια, ηλικίας 67–94 έτη με μέσο όρο ηλικίας τα 80,9 έτη 
και eGFR 7–50 mL/min/1,73m2, 10 (29,4% των ανδρών) είχαν 
σαν συνοδό νόσημα ΣΔ, 10 (29,4% των ανδρών) είχαν σαν συ-
νοδό νόσημα ΑΥ, και 5 (14,9% των ανδρών) είχαν σαν συνοδό 
νόσημα ΥΛ, ενώ από τις 50 γυναίκες, ηλικίας 51–96 με μέσο ό-
ρο ηλικίας τα 78,8 έτη και eGFR 7–49 mL/min/1,73m2, 23 (46% 
των γυναικών) είχαν σαν συνοδό νόσημα ΣΔ, 21 (42% των γυ-
ναικών) είχαν σαν συνοδό νόσημα ΑΥ, και 4 (8% των γυναικών) 
είχαν σαν συνοδό νόσημα ΥΛ. Συνολικά, από το δείγμα που 
μελετήθηκε 33 ασθενείς (39,3% των ασθενών) είχαν σαν συ-
νοδό νόσημα ΣΔ, 31 ασθενείς (36,9% των ασθενών) είχαν σαν 
συνοδό νόσημα ΑΥ, και 9 ασθενείς (10,7% των ασθενών) είχαν 
σαν συνοδό νόσημα ΥΛ. Συμπεράσματα: Σε ασθενείς με κολ-
πική μαρμαρυγή και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι υψηλά 
τα ποσοστά επιπολασμού του ΣΔ και της ΑΥ, με υπεροχή στις 
γυναίκες, ενώ παρατηρούνται μέτρια ποσοστά επιπολασμού 
ΥΛ, με ελαφρά υπεροχή στους άνδρες.

ΑΑ44
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

 Σ. Μαραγκουδάκης,  E. Zάχαρης,  Φ. Παρθενάκης,  M. Mαρκέτου,  N. Kαλυβά,  Χ. Ποντίκογλου, 
 A. Πατριανάκος,  Ι. Λογκάκης,  Δ. Βούγια,  A. Αλεβυζάκη,  Ε. Παπαδάκη,  Π. Βάρδας

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο

Σκοπός: Τα βλαστοκύτταρα και τα προγονικά κύτταρα ε-
μπλέκονται στην αναδιαμόρφωση της αριστεράς κοιλίας 
και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολο-
γία της καρδιακής ανεπάρκειας και της αθηρωμάτωσης. 
Ωστόσο δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για τη συμμετοχή 
των ενδοθηλιακών κυττάρων (ECs) στη δυσλειτουργία της 
αριστεράς κοιλίας. Ο σκοπός της μελέτης είναι η έρευνα 
της κυκλοφορίας των ενδοθηλιακών κυττάρων σε ασθε-
νείς με διαστολική δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας. 
Mέθοδος: Συμπεριλάβαμε 18 ασθενείς με συμπτώματα και 
σημεία καρδιακής ανεπάρκειας, οι οποίοι είχαν LVEF >50%  
και τεκμηριωμένη διαστολική δυσλειτουργία της αριστεράς 
κοιλίας(10 άνδρες, ηλικίας 54±10 χρονών, και  10 υγιή άτο-
μα (6 άνδρες, ηλικίας 54±10 χρονών). Όλοι οι ασθενείς υπο-
βλήθηκαν σε πλήρη διαθωρακική υπερηχογραφική μελέτη. 
Δείγματα περιφερικού αίματος, από όλους τους συμμετέχο-
ντες στη μελέτη, ανοσοχρώσθησαν  με αντισώματα έναντι 
των δεικτών κυτταρικής επιφάνειας  CD34, CD45, CD133. 

Χρησιμοποιώντας κυτταρομετρία ροής μετρήσαμε τα εν-
θοθηλιακά κύτταρα ως πληθυσμό CD45-/CD34+/CD133+ 
κυττάρων. Τα αποτελέσματα μεταφράστηκαν σε ποσοστό 
των ενδοθηλιακών κυττάρων στον συνολικό αριθμό κυτ-
τάρων του περιφερικού αίματος. Αποτελέσματα: Ασθενείς 
με διαστολική δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας φά-
νηκε να έχουν αυξημένο αριθμό κυκλοφορούντων CD45-/
CD34+/CD133+ κυττάρων (0,03±0,01%), συγκριτικά με τους 
ασθενείς χωρίς υπέρταση(0,0001±0,003%), (p < 0,05).Ο 
CD45-/CD34+/CD133+ κυτταρικός πληθυσμός ανέδειξε 
μια θετική συσχέτιση με τον λόγο E/e΄ (r=0,44, p=0,002). 
Συμπεράσματα: Οι υπερτασικοί ασθενείς με διαστολική 
δυσλειτουργία αριστεράς κοιλίας φάνηκε να έχουν αυξη-
μένο αριθμό κυκλοφορούντων ενδοθηλιακών κυττάρων 
συγκριτικά με τους υγιείς συμμετέχοντες στην έρευνα. Τα 
ευρήματά μας συνεισφέρουν στην κατανόηση της παθογέ-
νειας της διαστολικής καρδιακής ανεπάρκειας, και μπορεί 
να προσφέρουν έναν μελλοντικό θεραπευτικό στόχο.
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ΑΑ45
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

 Α. Αγγελίδη,  Χ. Βέρρας,  Α. Δημητριάδου,  Γ. Καψαλάκης,  Γ. Χριστοφιλίδης, 
 Α. Μπίλης,  Γ. Κρανιδιώτης,  Α. Μελιδώνης

Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς

Εισαγωγή-Σκοπός: Ο μέσος όγκος αιμοπεταλίων (Mean 
Platelet Volume–MPV), ένας μορφολογικός δείκτης των 
αιμοπεταλίων, έχει συσχετισθεί με τα καρδιαγγειακά συμ-
βάματα κι αποτελεί έναν δυνητικό προγνωστικό δείκτη 
αυξημένης θνησιμότητας και δυσμενούς έκβασης σε άτομα 
με καρδιαγγειακά επεισόδια. Σκοπός της παρούσας μελέτης 
είναι η διερεύνηση των πιθανών συσχετίσεων του MPV με 
τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, καθώς και με 
τη νευρολογική έκβαση και τη διάρκεια νοσηλείας των α-
σθενών με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). 
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήσαμε 78 ασθενείς (55% άνδρες, 
45% γυναίκες) μέσης ηλικίας: 75,7±7,3 και 79,4±6,8 για άν-
δρες και γυναίκες, αντίστοιχα, νοσηλευόμενους για ισχαιμι-
κό ΑΕΕ. Εικοσιπέντε ασθενείς παρουσίαζαν γνωστή ή νεο-
διαγνωσθείσα κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) και 37 σακχαρώδη 
διαβήτη (ΣΔ), ενώ 29 ήταν καπνιστές. Η νευρολογική τους 

εκτίμηση έγινε σύμφωνα με τη National Institutes of Health 
Stroke Scale (NIHSS) κατά την εισαγωγή και την έξοδό τους 
από το νοσοκομείο. Αποτελέσματα: Ο MPV εμφάνισε θε-
τική συσχέτιση με την έκβαση (NIHSS εισόδου και εξόδου) 
ασθενών με ΚΜ (p<0,05), καθώς επίσης και με την παρου-
σία σακχαρώδους διαβήτη και την έκβαση (NIHSS εισόδου) 
των ασθενών αυτών (p<0,05). Επιπλέον ο MPV παρουσίασε 
θετική συσχέτιση με τη διάρκεια νοσηλείας (6,7±3,1) των 
ασθενών (p<0,05), και οριακή συσχέτιση με το κάπνισμα 
(p<0,10). Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ του MPV με 
τους λοιπούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και τη 
θνησιμότητα των ασθενών. Συμπεράσματα. Τα υψηλά επί-
πεδα του MPV σχετίζονται με δυσμενέστερη έκβαση και δη 
στα άτομα με ΚΜ και μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας (αλ-
λά όχι υψηλότερη επίπτωση θνητότητας) στο σύνολο των 
ασθενών με ισχαιμικό ΑΕΕ.

ΑΑ46
Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΔΙΜΕΘΥΛΑΡΓΙΝΙΝΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΔΙΧΩΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ
 Α. Αγγελίδη,1  Ι. Πρωτοψάλτης,1  Θ. Σεργεντάνης,2  Σ. Ματσάγγος,3 

 Ε. Μπουτάτη,4  Γ. Δημητριάδης,4  Σ. Ράπτης,4,5  Α. Μελιδώνης1

1Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΠ «Τζάνειο», Πειραιάς, 2Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 
3Ν.Υ. Αιμοδοσίας , ΓΝΠ «Τζάνειο», Πειραιάς, 4Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, «Αττικόν» Νοσοκομείο, Αθήνα, 

5Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του (Ε.ΚΕ.ΔΙ.), Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Η ασύμμετρη διμεθυλαργινίνη (ADMA) 
αποτελεί τον κύριο ενδογενή αναστολέα της συνθετάσης του 
μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ). Σχετίζεται με την ομοιόσταση 
των αγγείων και την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, και εμπλέκε-
ται στην παθογένεια της αθηροσκληρωτικής νόσου. Η ADMA 
ενδεχομένως αποτελεί έναν νέο ανεξάρτητο προγνωστικό 
παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου και θνητότητας. Σκοπός 
της μελέτης είναι η διερεύνηση των πιθανών συσχετίσεων της 
ADMA με καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου σε άτομα 
δίχως καρδιαγγειακή, νεφρική ή αιματολογική νόσο. Υλικό-
Μέθοδος: 32 συμμετέχοντες δίχως καρδιαγγειακή, αιματολογι-
κή ή νεφρική νόσο εντάχθηκαν στην παρούσα μελέτη. Σε κάθε 
συμμετέχοντα πραγματοποιήθηκε λήψη πλήρους ιστορικού, 
καταγραφή ανθρωπομετρικών παραμέτρων, προσδιορισμός 
διαφόρων καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου, συμπε-
ριλαμβανομένων της hsCRP (υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσα 
πρωτεΐνη) και της ινσουλινοαντίστασης (δείκτης HOMA-IR). Τα 

επίπεδα ADMA υπολογίστηκαν με την ανοσοενζυμική μέθο-
δο ELISA. Η στατιστική ανάλυση έγινε με χρήση λογισμικού 
STATA11.1. Αποτελέσματα: Κατά τη μονομεταβλητή ανάλυση 
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των επιπέδων 
ADMA με τις ακόλουθες παραμέτρους: άσκηση (p=0,032), κά-
πνισμα (p=0,04), hsCRP (rho=+0,404, p=0,022), τριγλυκερίδια 
(rho=+0,35, p=0,048) και τη λήψη στατινών (p=0,024). Στην πο-
λυμεταβλητή λογαριθμιστική παλινδρόμηση τα επίπεδα ADMA 
σχετίζονταν σημαντικά κι ανεξάρτητα με: την άσκηση (OR=0,25, 
95% Cl: 0,06–0,99, p=0,04) και το κάπνισμα (OR=10,52, 95% Cl: 
1,54–71,85, p=0,016). Συμπεράσματα: Οι ευεργετικές δράσεις 
της άσκησης συνδέονται ενδεχομένως με την αρνητική συσχέ-
τιση αυτής με τα επίπεδα της ADMA. Επιπρόσθετα, οι δυσμενείς 
επιδράσεις του καπνίσματος στο καρδιαγγειακό σύστημα πιθα-
νόν να επάγονται και μέσω της θετικής συσχέτισής του με την 
ADMA και την επαγόμενη από αυτήν μειωμένη βιοδιαθεσιμότη-
τα του ΝΟ. 
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ΑΑ47
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΕΝΟΠΥΡΙΔΙΝΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ in vitro

 Β. Χαντζηχρήστος,1  Κ. Τέλλης,1  Β. Μούσης,2  Σ. Παπάς,2  Ε. Μαλισιώβα,2 
 Μ. Φερμελετζή,2  Γ. Βαρβούνης,2  Β. Τσίκαρης,2  Α.Δ. Τσελέπης1

1Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, 
2Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή-Σκοπός: Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες 
μας, τα συνθετικά πεπτίδια YMESRADR και (S,S)PSRCDCR-
NH2 είναι ισχυροί αναστολείς της ενεργοποίησης των αι-
μοπεταλίων. Επίσης είναι γνωστό ότι οι θειενοπυριδίνες 
(κλοπιδογέλη, πρασουγρέλη) αποτελούν ισχυρούς αντιαι-
μοπεταλιακούς παράγοντες. Ο σκοπός της εργασίας ήταν 
η σύνθεση νέων αναλόγων των δύο παραπάνω πεπτιδίων 
καθώς και νέων θειενοπυριδινικών αναλόγων, προκειμέ-
νου να μελετηθεί η επίδρασή τους στην ενεργοποίηση 
των αιμοπεταλίων in vitro. Υλικό-Μέθοδος: Συντέθηκαν 
τα πεπτίδια (S,S)YMESRCDCR-NH2, (S,S)YMECRADCR-NH2 
και (S,S)YM(ox)ECRADCR-NH2, καθώς και τα θειενοπυρι-
δινικά ανάλογα C19H17N3O3, C13H14N4O2, C16H17N3O2, 
C16H17N3O3, C19H17N3O2, C12H15N3O3 και C13H17N3O3. 
Η βιολογική δράση των παραπάνω ενώσεων διερευνήθηκε 
σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP) παρουσία του α-
γωνιστή ADP, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συσσωρευ-
ομετρίας οπτικής διαπερατότητας. Αποτελέσματα: Από τα 
πεπτίδια που μελετήθηκαν, την ισχυρότερη ανασταλτική 
δράση εμφάνισε το (S,S)YMESRCDCR-NH2 (IC50: 53μΜ), το 
οποίο συνδυάζει τις αλληλουχίες YMESR- και -CDC- των πε-
πτιδίων YMESRADR (IC50: 250μΜ) και (S,S)PSRCDCR-NH2 
(IC50: 7 μΜ), αντίστοιχα. Το πεπτίδιο (S,S)YMECRADCR-NH2 
(IC50: 178 μΜ) εμφάνισε αυξημένη δραστικότητα σε σύγκρι-
ση με το YMESRADR, γεγονός που πιθανώς οφείλεται στην 

ύπαρξη κυστεϊνών (C) πριν και μετά την αλληλουχία -RAD-. 
Επίσης, μελετήθηκε η επίδραση του οξειδωμένου πεπτιδί-
ου (S,S)YM(ox)ECRADCR-NH2 στην ενεργοποίηση των αι-
μοπεταλίων, όπου βρέθηκε παρόμοια δραστικότητα (IC50: 
176μΜ), σε σχέση με τη μη οξειδωμένη του μορφή. Από 
τα θειενοπυριδινικά ανάλογα που μελετήθηκαν, μόνο τα 
C16H17N3O3, C12H15N3O3 και C13H17N3O3 (IC50: 438μΜ, 
45μΜ και 106μΜ, αντίστοιχα) εμφάνισαν ανασταλτική δρά-
ση στη συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Συμπεράσματα: 
Από τα πεπτίδια που συντέθηκαν, το (S,S)YMESRCDCR-NH2 
παρουσιάζει μεγαλύτερη δραστικότητα σε σχέση με το 
YMESRADR. Επίσης από τα θειενοπυριδινικά ανάλογα, τη 
μεγαλύτερη ανασταλτική δράση εμφανίζει το C12H15N3O3. 
Οι ενώσεις αυτές αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη νέων 
ισχυρών αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων. Η παρούσα με-
λέτη πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός ερευνητικού προ-
γράμματος που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό 
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Συνεργασία 2009. Δράση 
Ι. Συνεταιρισμός μικρής και μεσαίας κλίμακας (κωδικός έρ-
γου: 09ΣΥΝ-12-827).
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ΑΑ48
ΠΕΠΤΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ 

PAR-4 AYPGKF-NH2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

 Η. Μοσχονάς,1  Α. Γατσιού,1  Π. Σταθόπουλος,2  Σ. Παπάς,2  Α. Τζάκος,2  Α.Δ. Τσελέπης1

1Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας,
2Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή-Σκοπός: Οι υποδοχείς PAR (protease-activated 
receptors) αποτελούν μέλη της υπεροικογένειας των υπο-
δοχέων που συζεύγνυνται με G πρωτεΐνες (GPCR) και ενερ-
γοποιούνται με τη δράση πρωτεασών. Οι υποδοχείς αυτοί 
αριθμούν τέσσερα μέλη, τους PAR-1 έως -4, και εντοπίζονται 
σε ένα πλήθος κυττάρων (αιμοπετάλια, ενδοθηλιακά κύτταρα, 
λεία μυϊκά κύτταρα κ.λπ.). Τα ανθρώπινα αιμοπετάλια φέρουν 
τους PAR-1 και -4. Ο PAR-1 ευθύνεται κυρίως για τη συσσώ-
ρευση των αιμοπεταλίων. Ο PAR-4 κατέχει επικουρικό ρόλο 
ως προς τη συσσώρευση, αλλά φαίνεται πως συμβάλλει σε 
άλλες διεργασίες (αγγειογένεση, φλεγμονή κ.λπ.). Σκοπός της 
εργασίας ήταν η σύνθεση και η μελέτη ως προς τη συσσώρευ-
ση των αιμοπεταλίων πεπτιδικών αναλόγων του εκλεκτικού 
αγωνιστή του PAR-4, AYPGKF-NH2. Πιο συγκεκριμένα, εξετά-
στηκαν τα πεπτίδια Ac-AYPGKF-NH2, YPGKF-NH2 και trans-
cinnamoyl-AYPGKF-NH2. Υλικό-Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε 
η τεχνική της συσσωρευομετρίας οπτικής διαπερατότητας 

σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια. Τα πεπτίδια AYPGKF-NH2, 
Ac-AYPGKF-NH2, YPGKF-NH2 και trans-cinnamoyl-AYPGKF-
NH2 μελετήθηκαν σε συγκεντρώσεις 25-200 μM, 50–1000 μM, 
500–1000 μM και 250–1000 μM αντίστοιχα. Αποτελέσματα: 
Ο εκλεκτικός αγωνιστής του PAR-4, AYPGKF-NH2, εμφάνισε 
μέγιστη συσσώρευση 82% στη συγκέντρωση των 50 μM. Τα 
πεπτίδια Ac-AYPGKF-NH2 και YPGKF-NH2 δεν εμφάνισαν αγω-
νιστική ή ανταγωνιστική δράση, ακόμη και στη συγκέντρωση 
των 1000 μM. Το πεπτίδιο trans-cinnamoyl-AYPGKF-NH2 εμ-
φάνισε αναστολή της συσσώρευσης, με μέγιστο το 40% στη 
συγκέντρωση των 500 μM. Συμπεράσματα: Τα παραπάνω 
αποτελέσματα προτείνουν πως η αμινομάδα της αλανίνης (A) 
είναι κρίσιμης σημασίας για τη δραστικότητα του AYPGKF-NH2, 
αφού με την ακετυλίωση ή την αφαίρεσή της εξαφανίζεται η 
βιολογική δράση του πεπτιδίου. Ο μηχανισμός που εξηγεί την 
ήπια ανασταλτική δράση του trans-cinnamoyl-AYPGKF-NH2 
βρίσκεται υπό διερεύνηση. 
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ΑΑ49
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ  ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΗΣ ΑΙΙBΒ3 ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

 Α. Γκουρογιάννη,1  Μ. Τσουμάνη,1  Ι. Ντάλας,2  Κ. Καλαντζή,2 
 Ι. Γουδέβενος,2  Δ. Τσουκάτος,1  Α. Τσελέπης1

1Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας,
2Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή: Ο υποδοχέας του ινωδογόνου, η ιντεγκρίνη αΙ-
Ιbβ3 (GPIIb/IIIa), είναι υπεύθυνη για τη συσσώρευση των 
αιμοπεταλίων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη θρόμ-
βωση. Η σύνδεση της ιντεγκρίνης με τον κυτταροσκελε-
τό γίνεται μέσω της πρόσδεσης της κυτταροσκελετικής 
πρωτεΐνης ταλίνης στο β3 κυτταροπλασματικό της άκρο. 
Σκοπός: Η μελέτη της συμπεριφοράς της αΙΙbβ3 σε αιμοπε-
τάλια ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, καθώς και της 
αλληλεπίδρασής της με την ταλίνη στα αιμοπετάλια των 
παραπάνω ασθενών. Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 14 
ACS ασθενείς (ηλικία 69±14 έτη) πριν από τη λήψη αντιαι-
μοπεταλιακής θεραπείας, και 7 φυσιολογικά άτομα (44±12). 
Έγινε παρασκευή πλυμένων αιμοπεταλίων και ενεργοποί-
ησή τους με θρομβίνη (0,15 U/ml). Ακολούθησε λύση των 
ενεργοποιημένων και μη ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων 
με ήπιο διάλυμα λύσεως NP-40,  και απομόνωση του κυτ-
ταρολύματος και του πλούσιου σε κυτταροσκελετό ιζήμα-
τος, έπειτα από φυγοκέντρηση. Έγιναν πειράματα ανοσο-
καταβύθισης (ΙP) στα κυτταρολύματα με anti-CD41 (αΙΙb 
υπομονάδα της αΙΙbβ3), και ανοσοαποτύπωσης (WB) των 
κυτταρολυμάτων και ιζημάτων με anti-CD41 και των κυτ-
ταρολυμάτων με anti-talin (ταλίνη). Αποτελέσματα: Στα 

φυσιολογικά άτομα η ιντεγκρίνη συγκαταβυθίζεται με τον 
κυτταροσκελετό και την ταλίνη στα αιμοπετάλια έπειτα από 
ενεργοποίηση, όχι όμως στα μη ενεργοποιημένα. Αντίθετα, 
οι ασθενείς έδειξαν διαφοροποιημένη συμπεριφορά. Πέντε 
από αυτούς, ακόμα και στα μη ενεργοποιημένα αιμοπετάλια 
εμφάνισαν συγκαταβύθιση της ιντεγκρίνης με τον κυτταρο-
σκελετό και συγκαταβύθιση της ταλίνης με την ιντεγκρίνη, 
ενώ οι υπόλοιποι εννέα, ακόμα και μετά από ενεργοποίηση 
δεν εμφάνισαν καμία από τις παραπάνω συγκαταβυθίσεις. 
Συμπεράσματα: Τα παραπάνω πρόδρομα αποτελέσματα 
υποδεικνύουν την ανάγκη μιας περαιτέρω διερεύνησης 
της αλληλεπίδρασης μεταξύ ιντεγκρίνης-κυτταροσκελε-
τού, καθώς και μεταξύ ταλίνης-ιντεγκρίνης στα αιμοπετάλια 
ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Η παρούσα μελέ-
τη πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός ερευνητικού προ-
γράμματος που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)–Ερευνητικό 
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Συνεργασία 2009. Δράση Ι. 
Συνεταιρισμός μικρής και μεσαίας κλίμακας (κωδκός έργου: 
09ΣΥΝ-12-827).
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ΑΑ50
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΝΕΜΠΙΒΟΛΟΛΗΣ 

ΜΕ ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗ ΣΤΟ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ 
ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ: ΠΡΩΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Ε. Μουτζούρη,  Α. Κεή,  Ε. Λυμπερόπουλος,  Μ. Ελισάφ
Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με υποτροφία από 
την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Υπέρτασης. Εισαγωγή-
Σκοπός: Τελευταία γίνεται μεγάλη συζήτηση σχετικά με 
την αρνητική επίδραση που ενδεχομένως ασκούν οι στατί-
νες στην ομοιοστασία των υδατανθράκων. Συγκεκριμένα η 
χορήγηση ατορβαστατίνης έχει συσχετισθεί με επιδείνωση 
του γλυκαιμικού ελέγχου. Αντίθετα, η νεμπιβολόλη, σε αντί-
θεση με τους κλασικούς β-αποκλειστές, έχει συσχετισθεί 
με βελτίωση της ομοιοστασίας των υδατανθράκων. Στην 
παρούσα μελέτη εκτιμήθηκε η επίδραση της ταυτόχρονης 
χορήγησης νεμπιβολόλης με ατορβαστατίνη στο γλυκαιμι-
κό προφίλ σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση και δυσλιπι-
δαιμία. Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 40 ασθενείς με 
αρτηριακή υπέρταση και δυσλιπιδαιμία. Όλοι οι ασθενείς 
δεν είχαν λάβει καμία αντιυπερτασική ή υπολιπιδαιμική 
αγωγή για τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν από τη συμμε-
τοχή τους στη μελέτη. Χορηγήθηκε συνδυασμός νεμπιβο-

λόλης 5 mg και ατορβαστατίνης 10 mg. Πριν την έναρξη 
και μετά από 3 μήνες θεραπείας εκτιμήθηκαν τα επίπεδα 
της γλυκόζης νηστείας και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαι-
ρίνης (HbA1c), καθώς και ο δείκτης αντίστασης στην ινσου-
λίνη [homeostasis model assessment of insulin resistance 
(HOMA-IR)] με τη χρήση της εξίσωσης: ινσουλίνη νηστείας 
x γλυκόζη νηστείας/405. Αποτελέσματα: Η συγχορήγηση 
νεμπιβολόλης και ατορβαστατίνης συσχετίσθηκε με μία μη 
σημαντική αύξηση των επιπέδων γλυκόζης νηστείας (από 
94±7 σε 95±1 mg/dL, p=NS) και της HbA1c (από 5,4±0,5% 
σε 5,5±0,4%, p=NS). Επιπρόσθετα, ο συνδυασμός νεμπιβο-
λόλης/ατορβαστατίνης δεν συσχετίσθηκε με σημαντική 
μεταβολή των επιπέδων του HOMA-IR [από 1,6 (1,4–2,1) σε 
1,5 (1,4–2,0), p=NS]. Συμπεράσματα: Η συγχορήγηση νε-
μπιβολόλης φαίνεται ότι μπορεί να αντιρροπήσει τη δυσμε-
νή επίδραση της ατορβαστατίνης στην ομοιοστασία των 
υδατανθράκων.
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Η «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ», έκδοση της Ελληνικής 
Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, έχει ως στόχο τη συνεχή επιμόρφωση επιστη-
μόνων διαφόρων ειδικοτήτων όπως Ιατρών, Βιολόγων, Βιοχημικών, Διαιτολό-
γων, κ.λπ. σε θέματα που αφορούν στην παθογένεια, στη διάγνωση και στη 
θεραπεία της αθηρωματικής νόσου. Για την πραγμάτωση αυτού του σκοπού 
δημοσιεύονται στο περιοδικό:

1. Άρθρα Σύνταξης. Σύντομα άρθρα ανασκόπησης σε επίκαιρα ή και αμ-
φιλεγόμενα θέματα σχετικά με την αθηροσκλήρωση και την καρδιαγγειακή 
νόσο, χωρίς περίληψη (με έως και τρεις λέξεις κλειδιά), τα οποία γράφονται 
με προτροπή της Συντακτικής Επιτροπής. 

2. Ανασκοπήσεις. Ολοκληρωμένες αναλύσεις επίκαιρων θεμάτων σχετι-
κών με την αθηροσκλήρωση και την καρδιαγγειακή νόσο. 

3. Ερευνητικές εργασίες. Κλινικές δοκιμές, πειραματικές και επιδημιο-
λογικές μελέτες προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα σχετικές με την αθη-
ροσκλήρωση, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με βάση ερευνητικό πρωτόκολ-
λο, το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά στη μεθοδολογία. Οι εργασίες αυτές 
θα πρέπει να περιέχουν πρωτότυπα αποτελέσματα (εξαιρούνται τα αποτελέ-
σματα που έχουν δημοσιευθεί με τη μορφή περιλήψεων σε επιστημονικά). Οι 
κλινικές και οι επιδημιολογικές μελέτες που αφορούν σε Ελληνικό πληθυσμό 
και έχουν γενικότερο ενδιαφέρον δημοσιεύονται κατά προτεραιότητα. Κατ’ 
εξαίρεση και μετά από απόφαση της Συντακτικής Επιτροπής δύνανται να δη-
μοσιευθούν αυτούσιες ερευνητικές εργασίες Ελλήνων επιστημόνων, οι οποίες 
δημοσιεύθηκαν σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και των οποίων τα αποτελέσματα 
αφορούν άμεσα στον ελληνικό χώρο. Οι εργασίες αυτές μεταφράζονται με τη 
φροντίδα των συγγραφέων οι οποίοι και μεριμνούν για την εξασφάλιση γρα-
πτής άδειας από τους έχοντες τα πνευματικά δικαιώματα.

4. Κλινικές απόψεις. Διαγνωστική, θεραπευτική και επιδημιολογική προ-
σέγγιση διαφόρων κλινικών εκδηλώσεων της αθηρωματικής νόσου, με δεδομέ-
να τα οποία  παρουσιάζονται κατά προτίμηση με τη μορφή αλγορίθμου.

5. Ενδιαφέροντα περιστατικά. Γίνονται δεκτά άρθρα (μέχρι 6 συγγρα-
φείς), τα οποία αφορούν σε νέες ή σε πολύ σπάνιες κλινικές εκδηλώσεις της 
αθηρωματικής νόσου, στις οποίες εφαρμόστηκαν νέα διαγνωστικά κριτήρια 
και για τα οποία ακολουθήθηκε νέα θεραπευτική προσέγγιση.

6. Συνέδρια, σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια. Περιλήψεις ή σύντομα 
κείμενα ομιλιών σε συνέδρια, σεμινάρια ή στρογγυλά τραπέζια σχετικά με 
την αθηροσκλήρωση που διοργανώνει ή θέτει υπό την αιγίδα της η Ελληνική 
Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης ή περιλήψεις που ανακοινώθηκαν με τη μορφή 
αναρτημένων ανακοινώσεων (posters) σε συνέδρια της Ελληνικής Εταιρείας 
Αθηροσκλήρωσης.

7. Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αναφέρονται ο τίτλος του βιβλίου, οι συγγραφείς, 
η χρονολογία και ο τόπος έκδοσης, ο εκδοτικός οίκος και η τιμή πώλησης.

8. Γράμματα προς τη Σύνταξη. Περιέχουν κρίσεις για δημοσιευμένα 
άρθρα, πρόδρομα αποτελέσματα εργασιών, παρατηρήσεις για ανεπιθύμητες 
ενέργειες, κρίσεις για το περιοδικό κ.λπ. Δημοσιεύονται ενυπόγραφα.

Προηγούμενη ή ταυτόχρονη δημοσίευση. Τα άρθρα, που υποβάλλο-
νται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ, θα θεωρούνται για 
δημοσίευση με την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα ή το ίδιο κείμενο δεν 
έχουν δημοσιευθεί και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιο-
δικό. Ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία συγγραφέας πρέπει οπωσδήποτε 
να αναφέρει στη συνοδευτική επιστολή, ότι η εργασία δεν έχει υποβληθεί για 
δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Μπορούν όμως να δημοσιευθούν οριστικά 
αποτελέσματα εργασιών που έχουν δημοσιευθεί υπό τη μορφή πρόδρομης 
ανακοίνωσης. Αν έχουν κατά οποιονδήποτε τρόπο δημοσιευθεί πρόδρομα 
αποτελέσματα, θα πρέπει να συνυποβάλλονται αντίγραφα των δημοσιεύσεων 
αυτών σε μορφή PDF.

Υποβολή εργασιών. Γίνονται δεκτές εργασίες στην ελληνική ή αγγλική 
γλώσσα. Τα προς δημοσίευση άρθρα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή 

PDF στον υπεύθυνο γραμματείας σύνταξης Δρ Τέλλη Κωνσταντίνο (Εργα-
στήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45 110 
Ιωάννινα, Τηλ.: 26510-08326, Fax: 26510-08785, Ε-mail: hjathero@
cc.uoi.gr). Το άρθρο πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή, που υπογράφε-
ται από τον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα και υποβάλλεται 
επίσης ηλεκτρονικά σε μορφή PDF. Η συνοδευτική επιστολή πρέπει να πε-
ριλαμβάνει δήλωση ότι η εργασία έχει εγκριθεί από όλους τους συγγραφείς. 
Επίσης ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία συγγραφέας πρέπει να υποβάλει 
ηλεκτρονικά σε μορφή PDF το ειδικό έντυπο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ, υπογεγραμμένο από όλους τους συγγραφείς με το οποίο 
τα πνευματικά δικαιώματα μεταβιβάζονται στο περιοδικό. Σε περίπτωση υπο-
βολής ερευνητικής εργασίας δημοσιευμένης σε περιοδικό του εξωτερικού 
για αναδημοσίευση, θα τονίζεται ρητά ότι οι συγγραφείς έχουν εξασφαλίσει 
την έγγραφη άδεια των εχόντων τα πνευματικά δικαιώματα, η οποία και θα 
επισυνάπτεται. Όταν η εργασία γίνει αποδεκτή, το τελικό διορθωμένο κείμενο 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή WORD και PDF. Ό,τι δημοσιεύεται στην 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ, δεν επιτρέπεται να αναδημοσι-
ευθεί χωρίς γραπτή έγκριση του Διευθυντή Σύνταξης.

Έκταση άρθρων. Τα άρθρα σύνταξης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 1000 
λέξεις. Οι ανασκοπήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 5000 λέξεις συμπερι-
λαμβανομένων των πινάκων, των τίτλων των εικόνων και της βιβλιογραφίας 
και μπορούν να περιέχουν έως 3 εικόνες. Η Σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα 
δημοσίευσης ανασκοπήσεων με μεγαλύτερη έκταση. Οι ερευνητικές εργασίες 
πρέπει να είναι συντομότερες και γενικά να μην υπερβαίνουν τις 4000 λέξεις 
συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, των τίτλων των εικόνων και της βιβλιο-
γραφίας, και μπορούν να περιέχουν έως 6 εικόνες. Οι κλινικές απόψεις δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τις 1500 λέξεις, τα ενδιαφέροντα περιστατικά τις 1000 
λέξεις και τα γράμματα προς τη Σύνταξη τις 500 λέξεις.

Δομή του κειμένου. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ 
έχει αποδεχθεί τις oμοιόμορφες απαιτήσεις για τα Βιοϊατρικά Περιοδικά (σύ-
στημα Vancouver) και οι οδηγίες της προς τους συγγραφείς είναι σύμφωνες 
με τις απαιτήσεις αυτές. Τα κείμενα πρέπει να δακτυλογραφούνται σε διπλό 
διάστημα συνηθισμένων διαστάσεων (ISO A4 210×297 mm), με περιθώρια 
τουλάχιστον 3,5 cm. Πρέπει να χρησιμοποιούνται ξεχωριστές σελίδες για τον 
τίτλο, την περίληψη και τις λέξεις-κλειδιά, το κυρίως κείμενο, τις ευχαριστίες, 
τη βιβλιογραφία, τους πίνακες και τους τίτλους των εικόνων.

Σελίδα τίτλου. Περιλαμβάνει (α) τον τίτλο του άρθρου (μέχρι 12 λέξεις), 
(β) βραχύ τίτλο (όχι μεγαλύτερο των 50 χαρακτήρων), (γ) ονόματα συγγρα-
φέων (στην ονομαστική) και τίτλο, (δ) το νοσοκομείο (ή νοσοκομεία), την 
κλινική (ή κλινικές), το εργαστήριο (ή εργαστήρια) όπου πραγματοποιήθηκε 
ή εργασία, (ε) πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και FAX 
καθώς και διεύθυνση e-mail του υπεύθυνου για επικοινωνία συγγραφέα. Σε 
περίπτωση αναδημοσίευσης ερευνητικής εργασίας θα αναγράφεται επιπλέον 
ο πρωτότυπος τίτλος, το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύθηκε καθώς και το έτος, 
ο τόμος και οι σελίδες του περιοδικού.

Περίληψη και λέξεις ευρετηρίου. Οι περιλήψεις των ανασκοπήσεων και 
των ερευνητικών εργασιών πρέπει να αποτελούνται το πολύ από 250 λέξεις, ενώ 
αυτές των επίκαιρων θεμάτων και των περιγραφών περιπτώσεων ασθενών, το 
πολύ από 150 λέξεις. Για τις ανασκοπήσεις πρέπει να εφαρμόζονται οι περιγρα-
φικές περιλήψεις (descriptive), οι οποίες αναφέρουν συνοπτικά όλα τα κεφάλαια 
που περιέχει το άρθρο και σημαντικά συμπεράσματα. Οι περιλήψεις των ερευ-
νητικών εργασιών πρέπει να χωρίζονται σε τέσσερεις παραγράφους, οι οποίες 
φέρουν κατά σειρά την ακόλουθη επικεφαλίδα: Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτε-
λέσματα, Συμπεράσματα. Μετά την περίληψη παρατίθενται 3–10 λέξεις κλειδιά. 
Οι λέξεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους που χρησιμοποιεί το 
Index Medicus-MESH Ελλάς, Έκδοση ΕΙΣ, ΙΑΤΡΟΤΕΚ.

Κείμενο. Οι ερευνητικές εργασίες αποτελούνται συνήθως από τα κεφά-
λαια: Εισαγωγή, Υλικό ή ασθενείς και μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτη-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
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ση. Η εισαγωγή περιλαμβάνει τις απαραίτητες βιβλιογραφικές παραπομπές 
και αναφέρει τον λόγο για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εργασία. Στη 
μεθοδολογία περιγράφεται το πρωτόκολλο, με βάση το οποίο εξελίχθηκε η 
έρευνα. Αναφέρονται λεπτομερώς ο τρόπος επιλογής ασθενών ή οποιουδή-
ποτε υλικού, καθώς και η μέθοδος η οποία εφαρμόστηκε, ώστε η ίδια έρευνα 
να μπορεί να αναπαραχθεί από μελλοντικούς ερευνητές. Στην περίπτωση 
ερευνών που αφορούν σε ανθρώπους, πρέπει να τονίζεται ότι η έρευνα πραγ-
ματοποιήθηκε με βάση τη Διακήρυξη του Ελσίνκι (1975). Οι φαρμακευτικές 
ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη πρέπει να αναφέρονται με την 
κοινόχρηστη ονομασία τους. Περιγράφεται το υλικό που αξιολογήθηκε κατά 
τη διάρκεια της μελέτης και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τα στατιστικά 
κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα ολοκληρωμένα, αλλά σύντομα. Όσα αναφέρονται σε πίνακες, 
δεν επαναλαμβάνονται στο κείμενο. Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση 
με τα αποτελέσματα άλλων ομοειδών εργασιών και περιγράφονται οι προο-
πτικές που διανοίγονται με τα αποτελέσματα της μελέτης, καθώς και τα τελικά 
συμπεράσματα. Δεν επαναλαμβάνονται όσα έχουν αναφερθεί στα αποτελέ-
σματα, τα οποία πρέπει να συνδέονται με τους στόχους της μελέτης. Πρέπει 
να αποφεύγονται αυθαίρετα συμπεράσματα, τα οποία δεν τεκμηριώνονται με 
τα αποτελέσματα της εργασίας. Στα ενδιαφέροντα περιστατικά προηγείται η 
εισαγωγή και ακολουθούν η περιγραφή του περιστατικού και η συζήτηση. Στα 
υπόλοιπα είδη άρθρων, το κείμενο διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις 
και τους στόχους του συγγραφέα.

Ευχαριστίες. Απευθύνονται μόνο προς τα άτομα τα οποία έχουν βοηθήσει 
ουσιαστικά.

Βιβλιογραφικές παραπομπές. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο 
κείμενο αριθμούνται με αύξοντα αριθμό, ανάλογα με τη σειρά που εμφα-
νίζονται. Σε περίπτωση αναφοράς σε ονόματα συγγραφέων στο κείμενο, 
εφόσον είναι ξένοι, μετά το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα ακολουθεί 
η συντομογραφία et al, ενώ στους Έλληνες συγγραφείς «και συν». Εφόσον 
οι συγγραφείς είναι δύο, μεταξύ των επωνύμων τοποθετείται η λέξη «και». 
Όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές του κειμένου –και μόνον αυτές– πρέ-
πει να υπάρχουν στο βιβλιογραφικό κατάλογο. Ο αριθμός των βιβλιογρα-
φικών παραπομπών πρέπει να περιορίζεται στον τελείως απαραίτητο. Στις 
ανασκοπήσεις, οι βιβλιογραφικές παραπομπές δεν πρέπει να είναι περισσό-
τερες από 100. Στα άρθρα επικαιρότητας (κλινικές απόψεις, ενδιαφέροντα 
περιστατικά) πρέπει να αναφέρονται μέχρι 10 άρθρα ή μονογραφίες, για τα 
οποία ο συγγραφέας πιστεύει ότι είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση του αναγνώστη για το θέμα. Τα γράμματα προς τη Σύνταξη 
δεν πρέπει να έχουν περισσότερες από 5 βιβλιογραφικές παραπομπές.

Η σύνταξη του βιβλιογραφικού καταλόγου γίνεται αριθμητικά, με βάση τον 
αύξοντα αριθμό και τη σειρά των βιβλιογραφικών παραπομπών στο κείμενο. 
Αναφέρονται τα επώνυμα και τα αρχικά των ονομάτων όλων των συγγραφέων 
μέχρι 3 (όταν είναι περισσότεροι ακολουθεί η ένδειξη et al), ο τίτλος της εργα-
σίας, η συντομογραφία του τίτλου του περιοδικού, το έτος, ο τόμος, η πρώτη 
και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης· π.χ. You CH, Lee KY, Chey WY et al. 
The role of oxidative stress in atherosclerosis. Circulation 1980, 79:311–314. 
Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται όνομα συγγραφέως, σημειώνεται η λέξη 
Ανώνυμος (για ελληνική δημοσίευση) ή Anonymous. Π.χ. Anonymous. Coff ee 
drinking and atherosclerosis (Editorial). Br Med J 1981, 283:628. Παραπομπές 
οι οποίες αναφέρονται σε εργασίες που δημοσιεύονται σε συμπληρώματα 
(supplements) εκδόσεων, πρέπει να συνοδεύονται με τον αριθμό του συμπλη-
ρώματος, που σημειώνεται σε παρένθεση μετά τον τόμο. π.χ. Eur Heart Journal 
1996, 54(Suppl 1):26. Οι συντμήσεις των τίτλων των περιοδικών πρέπει να γί-
νονται με βάση το Index Medicus. Δεν τοποθετούνται τελείες στα ακρώνυμα 
των συγγραφέων και στις συντμήσεις των περιοδικών. Για την καταχώρηση 
συγγραμμάτων ή μονογραφιών στον βιβλιογραφικό κατάλογο, αναφέρονται 
στη σειρά τα επώνυμα και τα αρχικά των συγγραφέων, ο τίτλος, ο αριθμός 
έκδοσης, ο εκδότης, η πόλη έκδοσης, το έτος και οι σελίδες της αναφοράς. Η 

αναφορά σε κεφάλαιο βιβλίου πρέπει να γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Πα-

παθανασίου ΙΒ. Πλειοτροπικές δράσεις των στατινών. Στο: Υπολιπιδιαμική αγω-

γή στην αθηρωματική νόσο. ΒΗΤΑ, Αθήνα, 1983:67–113. Αν η βιβλιογραφική 
παραπομπή αποτελεί κεφάλαιο συγγράμματος το οποίο έχει γραφεί από άλλο 
συγγραφέα, η αναφορά γίνεται ως εξής: Κuhn L, Swartz MN. Toll-like receptors. 

In: (Στο): Lee WA (ed) (ή eds ή Συντ.) Infl ammation and Atherosclerosis. 

Saunders, Philadelphia, 1987:457–472.

Μη δημοσιευμένες εργασίες καθώς και «προσωπικές επικοινωνίες» δε 
χρησιμοποιούνται ως βιβλιογραφικές παραπομπές. Άρθρα, τα οποία έχουν 
γίνει δεκτά για δημοσίευση, μπορούν να περιληφθούν στη βιβλιογραφία. 
Στην τελευταία περίπτωση, μετά τη συντομογραφία του περιοδικού σημει-
ώνεται η ένδειξη «υπό δημοσίευση». Η αναφορά της ελληνικής βιβλιογρα-
φίας είναι υποχρεωτική και είναι δυνατό να αναζητηθεί από την Ελληνική 
Βάση Ιατρικής Βιβλιογραφίας (ΙΑΤΡΟΤΕΚ), www.iatrotek.org. 

Αγγλική περίληψη. Περιλαμβάνει τα ονόματα των συγγραφέων και την 
ιδιότητά τους, τον τίτλο της εργασίας και το ίδρυμα ή το εργαστήριο από το 
οποίο προέρχεται η εργασία. Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 
λέξεις, ενώ για τα επίκαιρα θέματα και τις περιγραφές περιπτώσεων ασθενών 
τις 150 λέξεις. Η δομή, η έκταση, το περιεχόμενο και οι λέξεις κλειδιά της Αγ-
γλικής περίληψης πρέπει να είναι αντίστοιχα αυτών της Ελληνικής περίληψης. 
Η ποιότητα των αγγλικών περιλήψεων πρέπει να είναι αρκετά ικανοποιητική, 
επειδή αποτελεί σημαντικό κριτήριο αποδοχής του περιοδικού στους διεθνείς 
καταλόγους βιοϊατρικών περιοδικών.

Αρίθμηση κεφαλαίων σε ανασκοπήσεις. Όλα τα κεφάλαια αριθμού-
νται με αραβικούς αριθμούς: 1, 2, 3 κ.λπ. Τα υποκεφάλαια φέρουν τον αριθμό 
του αρχικού κεφαλαίου, τελεία και ακολουθεί ο αριθμός του υποκεφαλαίου: 
1.1., 1.2. ή 1.1.1., 1.2.1. κ.ο.κ. 

Πίνακες. Δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα, σε χωριστή σελίδα. Αριθ-
μούνται με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο, με αραβικούς αριθμούς. Πρέ-
πει να φέρουν περιεκτική σύντομη επεξήγηση, ώστε για την κατανόησή τους να 
μην είναι απαραίτητο να καταφύγει ο αναγνώστης στο κείμενο. Κάθε στήλη φέ-
ρει επεξηγηματική σύντομη επικεφαλίδα. Οι επεξηγήσεις των συντομογραφιών, 
καθώς και οι λοιπές διευκρινίσεις, γίνονται στο τέλος του πίνακα.

Εικόνες. Τα σχήματα, σχεδιασμένα σε υπολογιστή, και οι φωτογραφίες 
πρέπει να στέλνονται στο πρωτότυπο, ώστε να είναι κατάλληλα για άμεση 
αναπαραγωγή και εκτύπωση. Οι τίτλοι των εικόνων πρέπει να αναγράφονται 
με τον αριθμό που αντιστοιχεί στην εικόνα, σε χωριστή σελίδα. Επεξηγήσεις 
σχετικές με τις εικόνες μπορούν να αναφερθούν στον τίτλο. Για το μέγεθος 
των εικόνων, συμβουλευθείτε το σχήμα του περιοδικού. Εφόσον χρησιμο-
ποιούνται φωτογραφίες ασθενών, το πρόσωπο δεν πρέπει να φαίνεται. Στην 
αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς για 
τη δημοσίευση της φωτογραφίας. Όλες οι εικόνες αναφέρονται στο κείμενο 
και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς.

Ονοματολογία και μονάδες μέτρησης. Προκειμένου για την επιλογή 
των όρων και των ονομάτων (ουσιών, οντοτήτων, οργανισμών, νοσημάτων 
κ.λπ.), κρίνεται σκόπιμο οι συγγραφείς να συμβουλεύονται το Λεξιλόγιο σύγ-
χρονων Ελληνοαγγλικών λεξικών Βιοϊατρικής Ορολογίας. Οι συγγραφείς πρέ-
πει να χρησιμοποιούν τους παγκοσμίως παραδεκτούς τίτλους και τις μονάδες 
μετρήσεων του SI. 

Διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων. Πραγματοποιείται μία φορά από 
τους συγγραφείς. Εκτεταμένες μεταβολές δε γίνονται δεκτές.

Ανάτυπα. Απαγορεύεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή των δημοσιευμέ-
νων εργασιών. Η προμήθεια από τους συγγραφείς ανατύπων γίνεται αποκλει-
στικά από την εκδοτική εταιρία ΒΗΤΑ.



Hellenic Journal of Atherosclerosis 4(4) 381

© 2013  Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

The journal HELLENIC JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS, edited by the Hel-
lenic Society of Atherosclerosis, aims at the continuous education of scien-
tists of various disciplines including Medical doctors, Biologists, Biochemists, 
Dieticians, etc in various topics related to the pathogenesis, diagnosis and 
treatment of atherosclerosis. To this purpose it is looking to promote scientifi c 
papers on the following sections:

1. Editorials. Brief review articles on current and/or ambiguous topics re-
lated to Atherosclerosis and cardiovascular disease without abstract, written 
after invitation of the Editorial Board. Three key-words should be listed.

2. Reviews. Detailed surveys of medical subjects with the emphasis on 
current points of view related to atherosclerosis and cardiovascular disease. 

3. Original papers. Reports on clinical trials or experimental work and 
epidemiological prospective or retrospective research in topics related to 
atherosclerosis, based on a research protocol described in detail in the meth-
odology section. The results of the study should not have been previously 
published (except in abstract form). Clinical and epidemiological studies 
with particular interest to Greek healthcare workers will be given prior-
ity. Quite exceptionally original papers published in distinguished foreign 
journals by Greek scientists especially when their results are relevant for 
the Greek medical community can be republished in HELLENIC JOURNAL OF 
ATHEROSCLEROSIS after been approved by the Editorial Board. These papers 
must be translated by the authors, who also have to obtain written permis-
sion by the copyright owners.

4. Clinical points of view. A diagnostic, therapeutic or epidemiologi-
cal approach to several clinical syndromes of the atherosclerotic disease; the 
data for and against should be in algorithmic form.

5. Case reports. Reports on new or very rare clinical cases of athero-
sclerotic disease, new diagnostic criteria or new therapeutic methods with 
proven results.

6. Conferences, seminars, round tables. Abstracts or short texts of 
speakers participated in conferences, seminars or round tables related to 
atherosclerosis organized by, or been under, the auspices of the Hellenic 
Atherosclerosis Society or abstracts presented as posters in conferences or-
ganized by the Hellenic Atherosclerosis Society.

7. Book presentations. They should refer to the title of the book, the 
authors’ name(s), the number of pages, the name of the publisher, the date 
and the place of publication and the price.

8. Correspondence. Letters containing comments on papers published 
in the journal, preliminary results, remarks about untoward eff ects of drugs, 
judgments concerning the journal etc. They must be signed.

Previous or duplicate publication. Papers submitted to HELLENIC 
JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS are judged for publication on the condition 
that the results or the paper itself have not been previously published or sub-
mitted for publication in another journal. The corresponding author should 
report in the cover letter that the research work has not been published or 
submitted for publication in an other journal. An exception to this rule is the 
fi nal research results that have been published as preliminary results or as 
an abstract form. In this case, the author(s) should also submit electronically 
these previous publications in a PDF form.

Submission of papers. Papers submitted to the journal should written 
in Greek or English. All manuscripts should be submitted electronically in a 
PDF form to the responsible of the editorial secretariat Dr Tellis Constan-

tinos (Laboratory of Biochemistry, Department of Chemistry, Uni-

versity of Ioannina, 45 110 Ioannina, Greece, Τel.: +30 26510-08326, 

Fax: +30 26510-08785, Ε-mail: hjathero@cc.uoi.gr). All manuscripts 
must be accompanied by a letter, in PDF form, signed by the author responsi-
ble for correspondence. The cover letter should include a statement, indicat-
ing that the manuscript has been approved by all authors. The corresponding 
author should also submit to the journal the copywrite transfer agreement 
form signed by all authors. In case of submission of an original paper been 
already published in a foreign journal, it must be clearly stated that the au-
thors have obtained the written permission of the copyright owners, a copy 
of which must be attached. The fi nal revised text will be resubmitted elec-
tronically in WORD and PDF form. All papers published in HELLENIC JOURNAL 
OF ATHEROSCLEROSIS are owned by the journal and are not allowed to be 
republished without the written consent of the Editor in chief. 

Length of the articles. Editorials not exceed the 1000 words. Review ar-
ticles should not exceed 5000 words including tables, legends to the fi gures 
and references and could include up to three fi gures. However, the Editorial 
Board may allow the publication of longer reviews upon judgement. Origi-
nal papers should be shorter, generally not exceeding 4000 words including 
tables, legends to the fi gures and references and could include up to six fi g-
ures. Clinical points of view should not exceed 1500 words, case reports 1000 
words and letters to the Editor 500 words.

Assembling a manuscript. HELLENIC JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS 
has agreed to conform to the Uniform Requirements for Manuscripts submit-
ted to Biomedical Journals (Vancouver System) and its guidelines for authors 
are in accordance to the above requirements. Papers must be typed double-
space of the usual dimensions (ISO A4 210x297 mm), with margins of at least 
3.5 cm. A separate page must be used for the title, the abstract and keywords, 
the main text, the acknowledgements, the references, the tables, the fi gures 
and the fi gure legends. 

Title page. It contains (a) the title of the article, which must be brief (up 
to 12 words), (b) running title up to 50 characters, (c) name and position of 
the authors(s), (d) institutional affi  liation of each author, (e) name, address, 
telephone number, fax number of the author responsible for correspond-
ence.

Abstract and key words. Abstracts are limited to 250 words with the 
exception of clinical points of view and case reports whose length is limited 
to 150 words. The abstracts of the reviews must be descriptive, mentioning 
all chapters contained and the main conclusions. Abstracts of the original 
papers, should be structured into four paragraphs, under the following cap-
tions: Aim, Material or Patients and Methods, Results, Conclusions. In the 
same page, 3–10 key-words should be listed, chosen from the MeSH terms 
of Index Medicus.

Text. Original papers usually contain the following chapters: Introduc-
tion, Material or Patients and Methods, Results, Discussion. The introduc-
tion contains the background and the necessary references and cites the 
objective of the study. The study protocol must be thoroughly described 
in the methodology section. Details such as the mode of patient or mate-
rial selection, as well as the methodology applied must be fully disclosed 
in order that the research may be reproduced by future investigators. In 
the case of research related to human beings it must be stated that the 
research was performed according to the principles of the Declaration of 
Helsinki (1975). The pharmaceutical substances used must be mentioned 

INSTRUCTIONS TO AUTHORS
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by their generic names. In the same chapter the data evaluated must be 
described and the chapter should be completed by an analysis of the sta-
tistical criteria used. In the next chapter the results should be presented 
fully but briefl y. Results shown in tables should not be repeated in the 
text. In the Discussion, the perspectives opened up by the results of the 
study as well as the fi nal conclusions are discussed. The results must not 
be repeated in this section. A comparison with the results of other similar 
studies may be done. The results may also be related to the objectives of 
the study but it is advisable to avoid arbitrary conclusions, not emerging 
from the results themselves. 

Acknowledgements. They are addressed only to persons who have con-
tributed substantially.

References. They are numbered in the order in which they are fi rst cited 
in the text. If author names are cited in the text, fi rst author’s surname is fol-
lowed by et al. If there are only two authors, place an “and” between the two 
surnames. All references cited in the text –and those only– must be shown 
in the reference section. The number of references must be limited to those 
absolutely necessary. Reviews must have no more than 100 references, cur-
rent issues and editorials up to 10 articles or monographs considered by the 
author to be necessary for complete information on the subject, and letters 
to the Editor up to 5 references. The reference section is organized numeri-
cally based on the consecutive numbers and order of references in the text. 
Cite the surnames and initials of all authors up to three (if more, add et al af-
ter the third), the title of the article, the abbreviation of journal title, the year, 
volume, fi rst and last page of the publication; e.g. You CH, Lee KY, Chey WY et al. 

The role of oxidative stress in atherosclerosis. Circulation 1980, 79:311–314. In 
case that no author name is given, cite Anonymous; e.g. Anonymous. Coff ee 
drinking and atherosclerosis (Editorial). Br Med J 1981, 283:628. References 
of papers published in supplements, must also note the number of supple-
ment in parenthesis after the volume, e.g. Eur Heart Journal 1996, 54(Suppl 
1):26. The abbreviations of journal titles must be compatible to Index Medi-
cus. No full stops are placed after author acronyms and journal abbreviations. 
For books or monographs, list the surnames and initials of the authors, the 
title, and the number of edition, the editor, and the town of edition, the year 
and the pages cited. For chapter in a book, the reference must be written 
as follows: Papathanasiou IB. Pleiotropic actions of statins. In: Hypolipidemic 

drugs in atherosclerosis. BETA, Athens, 1983:67–113. If the reference consists 
of chapter in a book written by another author, it must be written as fol-
lows: Κuhn L, Swartz MN. Toll-like receptors. In: Lee WA (ed) Infl ammation and 

Atherosclerosis. Saunders, Philadelphia, 1987:457–472.

Unpublished material as well as personal communications should not be 
used as references, whereas articles accepted for publication but not yet pub-

lished may be included. In this last case after the journal title abbreviation 
there should be an indication “to be published”. Citation of Greek references 
is mandatory. Greek literature can be sought at the Data Base of the Greek 
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