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Κατευθυντήριες οδηγίες 
των American College
of Cardiology/American 
Heart Association
για την αντιμετώπιση
των δυσλιπιδαιμιών
Είναι εφαρμόσιμες στην Ελλάδα;
Κ. Τζιόμαλος,1 Α. Καραγιάννης,2

Β. Άθυρος2

1Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ»,
2Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

ABSTRACT: The recently published American College 
of Cardiology/American Heart Association guidelines 
for the management of dyslipidemias have already 
sparked intense debate. Even though these guidelines 
appear to simplify treatment by recommending specific 
doses of specific statins instead of pursuing low-density 
lipoprotein cholesterol targets, several issues might limit 
their applicability outside US. Indeed, their implementa-
tion might lead to undertreatment of high-risk patients 
(e.g. many patients with type 2 diabetes melitus (T2DM), 
chronic kidney disease or atherogenic dyslipidemia) or 
the overtreatment of moderate- to low-risk patients (e.g. 
many patients without either T2DM or established car-
diovascular disease). Therefore, the use of the European 
Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society 
guidelines appears more appropriate for Europe.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι πρόσφατα δημοσιευμένες κατευθυ-
ντήριες οδηγίες των American College of Cardiology/
American Heart Association για την αντιμετώπιση των 
δυσλιπιδαιμιών αποτελούν ήδη αντικείμενο διχογνωμί-
ας. Αν και οι εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες φαίνεται 
να απλοποιούν την υπολιπιδαιμική αγωγή συνιστώντας 
συγκεκριμένες δόσεις συγκεκριμένων στατινών αντί να 
προτείνουν στόχους για την LDL χοληστερόλη, αρκετά 
στοιχεία τους φαίνεται ότι περιορίζουν την εφαρμογή 
τους εκτός των ΗΠΑ. Πράγματι, η εφαρμογή των οδη-
γιών αυτών θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποθεραπεία 
ασθενών υψηλού κινδύνου (π.χ. αρκετοί ασθενείς με 
σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφρική νόσο ή αθηρογό-
νο δυσλιπιδαιμία) ή σε δυσανάλογα επιθετική θεραπεία 
ασθενών μέτριου ή χαμηλού κινδύνου (π.χ. αρκετοί 
ασθενείς χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ή καρδιαγγειακή νό-
σο). Συνεπώς, οι κατευθυντήριες οδηγίες των European 
Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society 
φαίνεται να είναι πιο κατάλληλες για την Ευρώπη.

© 2014 Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

Key words: Dyslipidemia, guidelines, statins, type 2 diabe-
tes mellitus, primary prevention, chronic kidney disease, 
athe ro genic dyslipidemia.

Λέξεις ευρετηρίου: Δυσλιπιδαιμία, κατευθυντήριες οδη-
γίες, στατίνες, σακχαρώδης διαβήτης, πρωτογενής πρό-
ληψη, χρόνια νεφρική νόσος, αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία.
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1. Introduction

Elevated serum low-density lipoprotein cholesterol 
(LDL-C) levels are a major risk factor for cardiovascular 
disease (CVD).1 Reduced levels of high-density lipopro-
tein cholesterol (HDL-C) are also related to increased 
CVD morbidity and mortality.2 The association be-
tween elevated triglyceride levels and CVD events is 
more controversial, but they also appear to play a role 
in the pathogenesis of atherosclerosis.3 Accordingly, 
the management of dyslipidemias is a major compo-
nent of primary and secondary CVD prevention strate-
gies.4–7 In this context, several medical organizations 
have formulated guidelines for the management of 
dyslipidemias.4–7 Despite the rigorous methodology 
applied in the process of drafting of these guidelines, 
important differences exist between them, stimulat-
ing controversy.4–7 The recently published American 
College of Cardiology/American Heart Association 
(ACC/AHA) "Guidelines on the treatment of blood cho-
lesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in 
adults"7 have already sparked intense debate.8–10

In the present editorial, we summarize the key char-
acteristics of the ACC/AHA guidelines and discuss some 
potential issues that might limit their applicability out-
side US.

2.  2013 ACC/AHA guidelines
for the management of dyslipidemias:
Key points

In contrast to all other guidelines for the manage-
ment of dyslipidemia, the 2013 ACC/AHA guidelines do 
not recommend specific LDL-C targets.7 Instead, they 
propose administering high- or moderate-intensity sta-
tin therapy depending on the CVD risk.7 High-intensity 
statin therapy includes atorvastatin 40–80 mg/day and 
rosuvastatin 20–40 mg/day. Moderate-intensity statin 
therapy includes atorvastatin 10–20 mg/day, rosuvasta-
tin 5–10 mg/day, simvastatin 20–40 mg/day, pravastatin 
40–80 mg/day, fluvastatin 40–80 mg/day, and pitavas-
tatin 2–4 mg/day. According to the ACC/AHA guidelines, 
patients aged ≤75 years with established CVD (coronary 
heart disease (CHD), stroke or peripheral arterial dis-
ease) and subjects with LDL-C levels>190 mg/dL should 
be treated with high-intensity statin therapy.7 Patients 
aged 40–75 years with type 2 diabetes mellitus (T2DM) 
and LDL-C 70–189 mg/dL but without CVD should be 
treated with high-intensity statin therapy if their esti-
mated 10-year risk for CVD (including CHD death, non-

fatal myocardial infarction, fatal and nonfatal stroke) 
is ≥7.5% and with moderate-intensity statin therapy if 
their estimated 10-year CVD risk is <7.5%.7 Finally, pa-
tients aged 40–75 years with LDL-C 70–189 mg/dL but 
without T2DM or CVD should be treated with high- to 
moderate-intensity statin therapy if their estimated 
10-year CVD risk is ≥7.5%, whereas it is reasonable to 
administer moderate-intensity statin therapy if their 
estimated 10-year CVD risk is 5% to <7.5%.7 In other pa-
tient groups (i.e. those older than 75 years with or with-
out CVD or T2DM and those without CVD or T2DM and 
with 10-year CVD risk <5%), the use of statins should be 
individualized based on perceived benefits and risks 
of statin treatment, potential for drug-drug interac-
tions, and patient’s preferences.7 To estimate 10-year 
CVD risk, a new equation is proposed, the Pooled 
Cohort Equation, derived from data from 5 large epi-
demiological studies (n=24,626) conducted in the US 
(Atherosclerosis Risk in Communities, Cardiovascular 
Health Study, Coronary Artery Risk Development in 
Young Adults, and the Framingham and Framingham 
Offspring studies).7

3.  2013 ACC/AHA guidelines
for the management of dyslipidemias: 
Potential issues

The management of patients without CVD or T2DM 
is perhaps the most controversial issue of the ACC/
AHA guidelines. It has been suggested that the newly 
proposed Pooled Cohort Equation overestimates CVD 
risk.8 It has also been projected that the application of 
the AHA/ACC guidelines will render eligible for statin 
treatment more than 1 billion subjects worldwide.10 
When applying the Pooled Cohort Equation outside US, 
it should be emphasized that it was derived by popula-
tion studies performed exclusively in the US.7 Its per-
formance in non-US populations is unclear and it might 
over- or underestimate risk depending on the CVD risk 
profile of different countries.8,11 Indeed, the European 
Society of Cardiology and European Atherosclerosis 
Society (ESC/EAS) guidelines recommend the use of 
different CVD risk prediction charts in countries at low 
or high CVD risk.4 Given that there are country-specific 
prediction charts in many European countries (includ-
ing Greece),12 their use appears more reasonable for 
CVD risk estimation in Europe.

Another issue is that the ACC/AHA guidelines dif-
ferentiate the intensity of statin treatment between 
patients with T2DM, i.e. high- and moderate-intensity 
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statin therapy is recommended for those with an esti-
mated 10-year CVD risk ≥7.5% and <7.5%, respectively.7 
However, patients with T2DM have a similar CVD risk 
compared with patients with established CVD13,14 and 
it can therefore be argued that they should managed 
as aggressively as the latter. Moreover, the greatest risk 
associated with the use of statins, i.e. development of 
T2DM,15 obviously does not apply to patients with es-
tablished T2DM. Accordingly, the ESC/EAS recommen-
dations for aiming at LDL-C levels <70 mg/dL in all pa-
tients with T2DM appear sounder.4

The management of dyslipidemias in patients with 
chronic kidney disease (CKD) is another point that 
should be mentioned. Chronic kidney disease affects 
approximately 13% of the adult population in US and 
is associated with increased CVD risk.16–18 Indeed, 
patients with CKD appear to have similar all-cause 
mortality rates with patients with established CHD.18 
Moreover, post-hoc analyses of studies in patients 
with or without CVD showed that statins yield similar 
or larger reductions in the relative risk of CVD events 
in patients with CKD and larger reductions in the abso-
lute CVD risk compared with patients with normal kid-
ney function.20–22 Accordingly, the ESC/EAS guidelines 
recommend aiming at serum LDL-C levels <70 mg/dL 
in all patients with CKD.4 The recent Kidney Disease: 
Improving Global Outcomes (KDIGO) guidelines also 
recommend treatment with statins in all patients aged 
>50 years with CKD but not treated with chronic dialy-
sis or kidney transplantation.23 In contrast, the ACC/
AHA guidelines do not discuss the management of this 
population, possibly due to the lack of trials that evalu-
ated statins in a population exclusively of patients with 
CKD.7 However, it is uncertain whether it will be ethical 
to conduct such a trial given the overwhelming ben-
efits of statins in this population in post-hoc analyses of 
large randomized control studies.20–22

The 2013 AHA/ACC guidelines also do not discuss the 
management of residual cardiovascular risk in patients 
who are treated with high-intensity statin therapy.7 In 
this population, elevated non-high-density lipoprotein 
cholesterol levels (non-HDL-C) are associated with in-
creased CVD risk.2 Moreover, in patients with elevated 
triglyceride levels and low HDL-C levels with T2DM who 
were treated with simvastatin, the addition of fenofi-
brate was safe and reduced CVD events by 31% com-
pared with simvastatin monotherapy.24 The addition of 
omega-3 fatty acids might also be beneficial in these 
patients, particularly when CHD, heart failure or CKD 
are present.25–27

4. Conclusions

Even though the 2013 ACC/AHA guidelines for the 
management of dyslipidemias appear to simplify treat-
ment by recommending specific doses of specific 
statins instead of pursuing LDL-C targets, several issues 
might limit their applicability outside US. Indeed, the 
implementation of these guidelines might lead to un-
dertreatment of high-risk patients (e.g. many patients 
with T2DM, CKD or atherogenic dyslipidemia) or the 
overtreatment of moderate- to low-risk patients (e.g. 
many patients without either T2DM or established 
CVD). It is also possible that the lack of LDL-C targets 
will reduce adherence to statin treatment.4 Moreover, 
many very high-risk patients will not reach LDL-C levels 
<70 mg/dL, i.e. the concentration where several studies 
showed that regression of atherosclerosis occurs and 
the risk of CVD events further decreases.28,29 Therefore, 
the use of the ESC/EAS guidelines appears more appro-
priate for Europe.30

References
1.  Prospective Studies Collaboration, Lewington S, Whitlock G, 

Clarke R et al. Blood cholesterol and vascular mortality by age, 
sex, and blood pressure: a meta-analysis of individual data from 
61 prospective studies with 55,000 vascular deaths. Lancet 2007, 
370:1829–1839

2.  Emerging Risk Factors Collaboration, Di Angelantonio E, Sarwar 
N, Perry P et al. Major lipids, apolipoproteins, and risk of vascular 
disease. JAMA 2009, 302:1993–2000

3.  Sarwar N, Danesh J, Eiriksdottir G et al. Triglycerides and the risk 
of coronary heart disease: 10,158 incident cases among 262,525 
participants in 29 Western prospective studies. Circulation 2007, 
115:450–458

4.  European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabili-
tation, Reiner Z, Catapano AL, De Backer G et al; ESC Committee 
for Practice Guidelines (CPG) 2008–2010 and 2010–2012 
Committees. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipi-
daemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias 
of the European Society of Cardiology (ESC) and the European 
Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J 2011, 32:1769–1818

5.  Anderson TJ, Grégoire J, Hegele RA et al. 2012 update of the 
Canadian Cardiovascular Society guidelines for the diagnosis 
and treatment of dyslipidemia for the prevention of cardiovascu-
lar disease in the adult. Can J Cardiol 2013, 29:151–167

6.  Elisaf M, Pitsavos C, Liberopoulos E et al. Guidelines of the 
Hellenic Society of Atherosclerosis for the diagnosis and treat-
ment of dyslipidemia. Hellen J Atheroscler 2011, 2:163–168

7.  Stone NJ, Robinson J, Lichtenstein AH et al. 2013 ACC/AHA 
Guide line on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce 
Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults: A Report of the 
American College of Cardiology/American Heart Association 
Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2013, Nov 7. 
pii: S0735-1097(13)06028-2. doi: 10.1016/j.jacc.2013.11.002 (Epub 
ahead of print)]

8.  Lloyd-Jones DM, Goff D, Stone NJ. Statins, risk assessment, and 
the new American prevention guidelines. Lancet 2013, Dec 3. pii: 



10   K. Tziomalos et al

© 2014 Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

S0140-6736(13)62348-X. doi: 10.1016/S0140-6736(13)62348-X 
(Epub ahead of print)

9.  Ridker PM, Cook NR. Statins: new American guidelines for pre-
vention of cardiovascular disease. Lancet 2013, 382:1762–1765

10.  Ioannidis JP. More Than a Billion People Taking Statins? Potential 
Implications of the New Cardiovascular Guidelines. JAMA 2013, 
Dec 2. doi: 10.1001/jama.2013.284657 (Epub ahead of print)

11.  Brindle P, Beswick A, Fahey T et al. Accuracy and impact of risk 
assessment in the primary prevention of cardiovascular disease: a 
systematic review. Heart 2006, 92:1752–1759

12.  Panagiotakos DB, Fitzgerald AP, Pitsavos C et al. Statistical mod-
elling of 10-year fatal cardiovascular disease risk in Greece: the 
HellenicSCORE (a calibration of the ESC SCORE project). Hellen 
J Cardiol 2007, 48:55–63

13.  Haffner SM, Lehto S, Rönnemaa T et al. Mortality from coronary 
heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic 
subjects with and without prior myocardial infarction. N Engl J 
Med 1998, 339:229–234

14.  Juutilainen A, Lehto S, Rönnemaa T et al. Type 2 diabetes as a 
"coronary heart disease equivalent": an 18-year prospective 
population-based study in Finnish subjects. Diabet Care 2005, 
28:2901–2907

15.  Sattar N, Preiss D, Murray HM et al. Statins and risk of incident 
diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. 
Lancet 2010, 375:735–742

16.  Coresh J, Selvin E, Stevens LA et al. Prevalence of chronic kidney 
disease in the United States. JAMA 2007, 298:2038–2047

17.  Go AS, Chertow GM, Fan D et al. Chronic kidney disease and the 
risks of death, cardiovascular events, and hospitalization. N Engl J 
Med 2004, 351:1296–1305

18.  Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium, Matsushita K, 
van der Velde M, Astor BC et al. Association of estimated glo-
merular filtration rate and albuminuria with all-cause and cardio-
vascular mortality in general population cohorts: a collaborative 
meta-analysis. Lancet 2010, 375:2073–2081

19.  Tonelli M, Muntner P, Lloyd A et al; Alberta Kidney Disease 
Network. Risk of coronary events in people with chronic kidney 
disease compared with those with diabetes: a population-level 
cohort study. Lancet 2012, 380:807–814

20.  Shepherd J, Kastelein JJ, Bittner V et al; TNT (Treating to New 
Targets) Investigators. Intensive lipid lowering with atorvastatin 
in patients with coronary heart disease and chronic kidney dis-
ease: the TNT (Treating to New Targets) study. J Am Coll Cardiol 
2008, 51:1448–1454

21.  Ridker PM, MacFadyen J, Cressman M et al. Efficacy of rosuvas-
tatin among men and women with moderate chronic kidney dis-
ease and elevated high-sensitivity C-reactive protein: a secondary 

analysis from the JUPITER (Justification for the Use of Statins in 
Prevention-an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) trial. 
J Am Coll Cardiol 2010, 55:1266–1273

22.  Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration, Baigent C, 
Blackwell L, Emberson J et al. Efficacy and safety of more intensive 
lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 
participants in 26 randomised trials. Lancet 2010, 376:1670–1681

23.  Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Lipid 
Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Lipid 
Management in Chronic Kidney Disease. Kidney Int Suppl 2013, 
3:259–305

24.  ACCORD Study Group, Ginsberg HN, Elam MB, Lovato LC et al. 
Effects of combination lipid therapy in type 2 diabetes mellitus. 
N Engl J Med 2010, 362:1563–1574

25.  Yokoyama M, Origasa H, Matsuzaki M et al; Japan EPA lipid inter-
vention study (JELIS) Investigators. Effects of eicosapentaenoic 
acid on major coronary events in hypercholesterolaemic patients 
(JELIS): a randomised open-label, blinded endpoint analysis. 
Lancet 2007, 369:1090–1098

26.  Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids 
and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI- 
Prevenzione trial. Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza 
nell' Infarto miocardico. Lancet 1999, 354:447–455

27.  Gissi-HF Investigators, Tavazzi L, Maggioni AP, Marchioli R et al. 
Effect of n-3 polyunsaturated fatty acids in patients with chronic 
heart failure (the GISSI-HF trial): a randomised, double-blind, 
placebo-controlled trial. Lancet 2008, 372:1223–1230

28.  Nissen SE, Nicholls SJ, Sipahi I et al; ASTEROID Investigators. 
Effect of very high-intensity statin therapy on regression of coro-
nary atherosclerosis: the ASTEROID trial. JAMA 2006, 295:1556–
1565

29.  LaRosa JC, Grundy SM, Kastelein JJ et al; Treating to New Targets 
(TNT) Steering Committee and Investigators. Safety and efficacy 
of Atorvastatin-induced very low-density lipoprotein cholesterol 
levels in Patients with coronary heart disease [a post hoc analysis 
of the treating to new targets (TNT) study]. Am J Cardiol 2007, 100: 
747–752

30.  http://www.eas-society.org/fileArchive/2011-startpage/New%20
guidelines %20in%20USA%20-%20EAS%20Comment%20-%20
2013-12-04.pdf (Assessed 27/1/2014)

Submitted 04/01/2014
Accepted 29/01/2014



Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η

Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(1):11–15

R E V I E W

Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(1):11–15

Στέλλα Σταμπουλή
Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη

Tηλ.: (+30) 2310-992 784, 6976 433 767
e-mail: sstaboul@auth.gr

Stella Stabouli
49 Constantinoupoleos street, GR-546 42 Thessaloniki, Greece
Tel.: (+30) 2310-992 784, 6976 433 767
e-mail: sstaboul@auth.gr

Υπέρταση σε παιδιά
και εφήβους

Επιδημιολογικά δεδομένα
και κλινική σημασία

Θ. Νίκα,1 Σ. Σταμπουλή,2 Κ. Κολλιός,1

Β. Κώτσης,3 Φ. Παπαχρήστου2

1Γ΄ Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ,
2Α΄ Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ,

«Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,
3Γ΄ Παθολογική Κλινική, Ιατρείο Υπέρτασης

24ωρης Καταγραφής ΑΠ, Νοσοκομείο
«Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης, AΠΘ, Θεσσαλονίκη

Hypertension in children
and adolescents
Epidemiology
and clinical significance
Th. Nika,1 S. Stabouli S,2 K. Kollios,1

V. Kotsis,3 F. Papachristou2

13rd Department of Pediatrics, Aristotle University of Thessaloniki,
21st Department of Pediatrics, Aristotle University of Thessaloniki, 

"Hippokration" General Hospital of Thessaloniki, 
33rd Department of Medicine, Hypertension-24h ABPM Center, 

"Papageorgiou" Hospital, Aristotle University of Thessaloniki, 
Thessaloniki, Greece

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η υπέρταση στα παιδιά αποτελεί αντι-
κείμενο με αυξανόμενο ενδιαφέρον λόγω της αύξησης 
της συχνότητάς της, που φτάνει περίπου το 4,5%, και 
των δυνητικών επιπτώσεών της, εμφάνιση βλαβών 
σε όργανα-στόχους ήδη από την παιδική ηλικία, και 
εκδήλωση καρδιαγγειακής νόσου στην ενήλικη ζωή. 
Ιδιαίτερη σημασία έχει να μετράται η αρτηριακή πίεση 
σε κάθε παιδί άνω των 3 ετών, ώστε με την πρώιμη ανί-
χνευση και την έγκαιρη αντιμετώπιση της υπέρτασης 
να προληφθεί η καρδιαγγειακή νόσος. Για την αξιολό-
γηση της αρτηριακής πίεσης στα παιδιά χρησιμοποι-
ούνται ειδικοί πίνακες (νομογράμματα) που παρέχουν 
εκατοστιαίες θέσεις της αρτηριακής πίεσης για την η-
λικία, το φύλο και το ύψος. Η διάγνωση της υπέρτασης 
βασίζεται στη διαπίστωση αποκλίσεων από τις φυσιο-
λογικές τιμές της αρτηριακής πίεσης ανάλογα με την 
ηλικία, το φύλο και το ύψος του παιδιού. Στο άρθρο αυ-
τό γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με 
τις επιδημιολογικές έρευνες που αφορούν στη μέτρηση 
και στην καταγραφή των τιμών της αρτηριακής πίεσης 
σε  παιδικό πληθυσμό, στις οποίες βασίζεται η δημιουρ-
γία των νομογραμμάτων της αρτηριακής πίεσης.

ΑΒSTRACT: Hypertension in children is a condition 
with increasing interest due to its increasing preva-
lence –reported up to 4.5%– and its potential adverse 
consequences, such as target organ damage already oc-
curring during childhood, and the appearance of car-
diovascular disease in adulthood. Of great importance 
is the measurement of blood pressure in all children 
>3 years of age, in order to indentify elevated blood 
pressure values. Thus, the treatment of hypertension 
and the prevention of cardiovascular disease would be 
effective. For the evaluation of blood pressure levels 
in children, blood pressure tables are available provid-
ing blood pressure standards according to gender, age 
and height. The diagnosis of hypertension is based on 
the presence of deviations from normal blood pres-
sure values according to gender, age and height of the 
child. This article discusses the epidemiological stud-
ies concerning blood pressure measurement in pediatric 
population, which are necessary for the development of 
blood pressure tables.

© 2014 Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
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γράμματα, επιδημιολογικές έρευνες.

Key words: Hypertension, blood pressure, blood pres-
sure tables, epidemiological studies.
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1. Εισαγωγή
Η υπέρταση είναι πολύ συχνός παράγοντας νοση-

ρότητας και θνητότητας στους ενήλικες, κυρίως των 
αναπτυγμένων, αλλά και των υπό ανάπτυξη χωρών. 
Αντίθετα, η υπέρταση στα παιδιά θεωρούνταν μια σπά-
νια κατάσταση μέχρι το 1970, οπότε η μέτρηση της 
Αρτηριακής Πίεσης (ΑΠ) στην ηλικιακή αυτή ομάδα 
γινόταν μόνο όταν υπήρχαν κλινικές ενδείξεις.1 Όμως, 
τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος στις 
γνώσεις μας για την υπέρταση στην παιδική και εφηβι-
κή ηλικία. Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν αύξηση της 
συχνότητας της υπέρτασης στα παιδιά που φτάνει το 
4,5%.2 Η αυξητική τάση των τιμών της ΑΠ τις τελευταίες 
δεκαετίες αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση 
της παχυσαρκίας στον παιδικό πληθυσμό.2–4 Ωστόσο, 
φαίνεται ότι και άλλοι παράγοντες, όπως η έλλειψη σω-
ματικής άσκησης και η αυξημένη κατανάλωση τροφών 
με μεγάλη ποσότητα αλατιού, παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην εμφάνιση της υπέρτασης στα παιδιά και τους εφή-
βους.5,6 Αρκετές πρόσφατες μελέτες δείχνουν επίσης ότι 
το οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης συσχετίζεται με την 
εμφάνιση υπέρτασης στην παιδική ηλικία.7,8

Στο άρθρο αυτό δίνεται ο ορισμός της υπέρτασης στα 
παιδιά, αναφέρονται οι δυσμενείς επιπτώσεις της στην 
υγεία τους, και γίνεται ανασκόπηση της διεθνούς βιβλι-
ογραφίας όσον αφορά τις επιδημιολογικές μελέτες που 
έχουν σκοπό την ανάπτυξη νομογραμμάτων για την ΑΠ 
και την ανίχνευση της συχνότητας της υπέρτασης στα 
παιδιά και στους εφήβους.

2. Ορισμός της υπέρτασης
Στα παιδιά οι τιμές της ΑΠ μεταβάλλονται με την ηλι-

κία και το φύλο και αυξάνουν με την ανάπτυξη και την 
αύξησή τους.1 Γι’ αυτό, ο ορισμός της φυσιολογικής ΑΠ 
είναι στατιστικός και βασίζεται στη φυσιολογική κατανο-
μή των τιμών της ΑΠ σε μετρήσεις που γίνονται σε υγιή 
παιδιά. Έτσι, από μετρήσεις της ΑΠ σε μεγάλο αριθμό 
παιδιών, ορίζονται οι εκατοστιαίες θέσεις (ΕΘ) της ΑΠ 
σύμφωνα με την ηλικία, το φύλο και το ύψος του παιδιού. 
Με βάση αυτές τις μετρήσεις συντάσσονται πίνακες εκα-
τοστιαίων θέσεων της ΑΠ. Για να θεωρηθεί ότι ένα παιδί 
έχει υπέρταση, πρέπει η μέση συστολική και/ή η διαστο-
λική ΑΠ να υπερβαίνει, σε τουλάχιστον 3 διαφορετικές 
επισκέψεις που απέχουν χρονικά μεταξύ τους την 95η ΕΘ 
της φυσιολογικής ΑΠ που αντιστοιχεί στο φύλο, την ηλι-
κία και το ύψος του παιδιού.9

3.  Πρότυποι πίνακες της αρτηριακής πίεσης 
(νομογράμματα)

Πρότυποι πίνακες μετρήσεων της ΑΠ που αφορού-
σαν τα όρια των φυσιολογικών τιμών της ΑΠ στα παι-

διά δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 1977 στις ΗΠΑ 
κατά τη δημοσίευση κατευθυντήριων οδηγιών από την 
Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής. Νεότεροι επικαιρο-
ποιημένοι πίνακες δημοσιεύτηκαν το 1987 με μετρήσεις 
σε περισσότερα από 70.000 παιδιά από τη Β. Αμερική και 
τη Μ. Βρετανία. Ακολούθησαν νέες επικαιροποιημένες ο-
δηγίες με τροποποίηση των πρότυπων πινάκων το 1996 
και το 2004.10

Η 4η αναφορά του National High Blood Pressure 
Education Program (NHBPEP) που δημοσιεύτηκε το 
2004 παρέχει τα νομογράμματα των φυσιολογικών τι-
μών της ΑΠ για παιδιά, που χρησιμοποιούνται σήμερα 
από τους περισσότερους ερευνητές και κλινικούς ια-
τρούς με βάση τις συστάσεις τόσο της Αμερικανικής 
Παιδιατρικής Ακαδημίας9 όσο και της Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Υπέρτασης.11 Τα νομογράμματα αυτά βασί-
ζονται σε μετρήσεις με υδραργυρικό σφυγμομανόμε-
τρο σε πολύ μεγάλο δείγμα παιδιών, και θεωρούνται 
τα πιο αξιόπιστα για την εκτίμηση των παιδιών με υ-
πέρταση και στην Ευρώπη, παρόλο που δεν αναφέρο-
νται σε ευρωπαϊκό πληθυσμό.9,12

Τις τελευταίες δεκαετίες πραγματοποιήθηκαν μελέτες 
με στόχο την ανίχνευση της φυσιολογικής κατανομής 
των τιμών της ΑΠ στα παιδιά και τους εφήβους και της 
συσχέτισης των τιμών της με παράγοντες όπως η ηλικία, 
το φύλο, το βάρος, το ύψος, ο δείκτης μάζας σώματος, 
χρησιμοποιώντας δείγματα διαφορετικού μεγέθους.13–20 
Αυτές που είχαν δείγμα πάνω από 10.000 παιδιά αναφέ-
ρονται αναλυτικότερα στη συνέχεια.

Το 1991 δημοσιεύτηκαν οι ΕΘ για την ΑΠ, που προ-
έκυψαν από δεδομένα μελετών 6 Βορειοδυτικών ευ-
ρωπαϊκών χωρών σε συνολικό δείγμα 28.043 παιδιών 
ηλικίας 4–19 ετών.21 Οι Wang et al22 εξέτασαν την κα-
τανομή των τιμών της ΑΠ σε 14.277 άτομα ηλικίας 3–24 
ετών μιας αγροτικής περιοχής της Κίνας. Στην Ιταλία 
το 1999 δημιουργήθηκαν ΕΘ για την ΑΠ μετά από με-
τρήσεις σε πληθυσμό 11.519 μαθητών ηλικίας 5–17 ε-
τών, όπου παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές σε 
σύγκριση με τα δεδομένα της Β. Αμερικής και της Β. 
Ευρώπης23 (πίνακας 1).

Σημαντικές προσπάθειες για τη μελέτη της κατανομής 
της ΑΠ στα παιδιά και τους εφήβους έχουν γίνει στην 
Ουγγαρία. Οι Pall et al24 μελέτησαν όλους τους μαθητές 
ηλικίας 15–18 ετών στην πόλη του Debrecen (σύνολο 
10.359 έφηβοι), και οι Turi et al25 συνέλεξαν στοιχεία από 
14.504 παιδιά ηλικίας 11–16 ετών. Στη Μ. Βρετανία νομο-
γράμματα για την ΑΠ δημοσιεύτηκαν το 2007 από τους 
Jackson et al26 μετά την ανάλυση δεδομένων από 7 αντι-
προσωπευτικές έρευνες που έλαβαν χώρα από το 1995 
έως το 1997 σε 22.901 άτομα ηλικίας 4–23 ετών. 
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Το 2011 δημοσιεύτηκαν από γερμανούς ερευνητές νο-
μογράμματα φυσιολογικών τιμών της ΑΠ που βασίστη-
καν στη μέτρηση της ΑΠ με ταλαντωσιμετρική συσκευή. 
Στα νομογράμματα αυτά υπολογίστηκαν οι ΕΘ της ΑΠ 
από 12.199 μη υπέρβαρα παιδιά του γερμανικού σχολι-
κού πληθυσμού ηλικίας 3–17 ετών. Συγκριτικά με την 4η 
αναφορά του NHBPEP του 2004, η 90η και η 95η ΕΘ στα 
γερμανικά νομογράμματα αντιστοιχούν σε χαμηλότερες 
τιμές ΑΠ.27 Επίσης, το 2012 οι Kulaga et al28 δημοσίευσαν 
νομογράμματα για τον σχολικό παιδικό και εφηβικό πλη-
θυσμό της Πολωνίας χρησιμοποιώντας ταλαντωσιμετρι-
κή συσκευή για τη μέτρηση της ΑΠ. Συμμετείχαν 14.266 
τυχαία επιλεγμένα παιδιά και έφηβοι ηλικίας 7–18 ετών 
με φυσιολογικό βάρος σώματος. Σε σύγκριση με τα γερ-
μανικά νομογράμματα, η 90η ΕΘ της συστολικής ΑΠ για 
το μέσο ύψος αντιστοιχεί στις ίδιες περίπου τιμές στα 
αγόρια, αλλά σε υψηλότερες τιμές ΑΠ στα κορίτσια. Οι 
τιμές της διαστολικής ΑΠ στους Πολωνούς είναι χαμηλό-
τερες και για τα δύο φύλα. 

Όσον αφορά τη μελέτη της κατανομής των τιμών της 
ΑΠ και της συχνότητας της υπέρτασης στην παιδική και 
την εφηβική ηλικία υπάρχουν διαφορές μεταξύ των α-
ποτελεσμάτων διαφορετικών μελετών.13–28 Οι διαφορές 
αυτές κατά κύριο λόγο μπορούν να αποδοθούν: (α) σε 
δημογραφικούς παράγοντες (π.χ. ηλικιακή κατανομή,
εθνικότητα), (β) στη μέθοδο μέτρησης της ΑΠ (υδραργυ-

ρικό σφυγμομανόμετρο ή ταλαντωσιμετρική συσκευή, 
διαφορετικός αριθμός μετρήσεων της ΑΠ σε κάθε παιδί), 
(γ) στη στατιστική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την 
ανάλυση των αποκτηθέντων δεδομένων και (δ) στο χρο-
νικό πλαίσιο που διενεργήθηκε η κάθε μία έρευνα.12,29–32 
Κοινό συμπέρασμα σε όλες τις έρευνες είναι πως απαι-
τούνται εθνικές καμπύλες αναφοράς για την ΑΠ ως προς 
την ηλικία, το φύλο και το ύψος, οι οποίες θα πρέπει να 
αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα τελευταία χρόνια θεωρείται απαραίτητη στα παιδιά 
η διενέργεια 24ωρης καταγραφής της ΑΠ αφού τόσο η 
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης11 όσο και η Αμερικάνικη 
Καρδιολογική Εταιρεία33 αναφέρουν τη σημασία της στη 
διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπέρτασης στα παι-
διά και τους εφήβους. Για τον καθορισμό ορίων φυσιολο-
γικών τιμών της ΑΠ για την 24ωρη καταγραφή της στα 
παιδιά υπάρχει περιορισμένος αριθμός μελετών, και τα 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται σήμερα προέρχονται 
από μια Ευρωπαϊκή Συνεργατική Μελέτη σε 1141 παιδιά 
και εφήβους γερμανικής και ουγγρικής καταγωγής.34 
Επίσης, η μέτρηση της ΑΠ στο σπίτι, αν και υπάρχουν 
περιορισμένα δεδομένα στα παιδιά, χρησιμοποιείται για 
την παρακολούθηση των παιδιών και των εφήβων με υ-
πέρταση. Για την αξιολόγηση των τιμών της ΑΠ στο σπίτι 
υπάρχουν πίνακες αναφοράς σε ελληνικό πληθυσμό.35

Πίνακας 1. Μελέτες σε παιδιατρικό πληθυσμό για τον υπολογισμό της Εκατοστιαίας Θέσης (ΕΘ) της Αρτηριακής Πίεσης (ΑΠ).

Μελέτη Έτος Χώρα Αριθμός
παιδιών

Μέθοδος 
μέτρησης 

της ΑΠ

ΣΑΠ (συγκριτικά
με τις ΕΘ της ΑΠ

από την 4η αναφορά
του NHBPEP)

ΔΑΠ (συγκριτικά
με τις ΕΘ της ΑΠ

από την 4η αναφορά
του NHBPEP)

4η αναφορά
  του NHBPEP

2004 ΗΠΑ 63.227 ΥΣ

De Man et al17 1991 Δανία,
Γαλλία, 

Ολλανδία, 
Γερμανία

28.043 ΥΣ ↑ ↓

Wang et al18 1998 Κίνα 14.277 ΥΣ Δεν αναφέρεται Δεν αναφέρεται

Menghetti et al19 1999 Ιταλία 11.519 ΥΣ ↑ ↑

Pall et al20 2003 Ουγγαρία 10.359 ΤΣ ↑ ↓

Turi et al21 2008 Ουγγαρία 14.504 ΤΣ ↑ ↑

Jackson et al22 2007 Μ. Βρετανία 22.901 ΤΣ Δεν αναφέρεται Δεν αναφέρεται

Neuhauser et al23 2011 Γερμανία 12.199 ΤΣ ↓ ↓

Kulaga et al24 2012 Πολωνία 14.266 ΤΣ ↑ ↓

Ataei et al12 2004 Ιράν 8848 ΥΣ 50η ΕΘ ↑
95η ΕΘ ↓

50η ΕΘ ↑
95η ΕΘ ↓

Munkhaugen et al14 2008 Νορβηγία 7682 ΤΣ ↑ ↑

Επεξηγήσεις πίνακα: ΥΣ: Υδραργυρικό σφυγμομανόμετρο, ΤΣ: Ταλαντωσιμετρική συσκευή, ↑: Αυξημένες τιμές, ↓: Μειωμένες τιμές, 
ΣΑΠ: Συστολική ΑΠ, ΔΑΠ: Διαστολική ΑΠ



14   Θ. Νίκα και συν

© 2014 Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

4. Επιπτώσεις της υπέρτασης

Η ΑΠ τείνει να παραμένει στην ίδια ή παραπλήσια ΕΘ 
σε μετρήσεις που επαναλαμβάνονται σε χρονικά διαστή-
ματα που απέχουν μεταξύ τους. Το φαινόμενο αυτό ονο-
μάζεται «ιχνηλάτηση» "tracking" της ΑΠ και εξηγεί γιατί η 
υψηλή ΑΠ στην παιδική ηλικία προδιαθέτει στην εμφάνι-
ση ιδιοπαθούς υπέρτασης και στην εκδήλωση καρδιαγ-
γειακής νόσου στην ενήλικη ζωή.36 

Σε υπερτασικά παιδιά και εφήβους ανευρίσκονται συ-
χνά βλάβες σε όργανα-στόχους. Τα όργανα-στόχοι είναι 
η καρδιά, τα αγγεία, οι νεφροί, οι οφθαλμοί και ο εγκέ-
φαλος.37,38 Η συχνότερη βλάβη σε όργανο-στόχο που 
παρατηρείται σε υπερτασικά παιδιά και εφήβους είναι 
η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας.9,39 Γι’ αυτό και η 
4η αναφορά του NHBPEP του 2004 συστήνει τον υπε-
ρηχοκαρδιογραφικό έλεγχο σε υπερτασικά παιδιά και 
εφήβους για την εκτίμηση της μάζας της αριστερής κοι-
λίας, τόσο κατά τη στιγμή της διάγνωσης όσο και αργό-
τερα κατά την τακτική παρακολούθηση του ασθενούς. 
Επιπλέον, θεωρεί την παρουσία υπερτροφίας της αριστε-
ρής κοιλίας ένδειξη για έναρξη ή αύξηση της δοσολογίας 
της αντιυπερτασικής θεραπείας.9

Η αυξημένη σκληρία των αγγείων αναφέρεται ότι είναι 
συχνότερη στα υπερτασικά παιδιά συγκριτικά με τα παι-
διά με φυσιολογική ΑΠ,40 όμως χρειάζονται περισσότερα 
στοιχεία προκειμένου να καθοριστούν οι φυσιολογικές 
τιμές και να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα και οδη-
γίες για τον τρόπο αξιολόγησης και χρησιμοποίησης των 
μετρήσεων της σκληρότητας των αγγείων. Ειδικότερα, 
το αυξημένο πάχος του έσω-μέσου χιτώνα των καρωτί-
δων αρτηριών (carotid Intimal Medial Thickness, cIMT) 
στα υπερτασικά παιδιά είναι ενδεικτικό πρώιμων αλλα-
γών στο αρτηριακό τοίχωμα, και μπορεί να είναι χρήσι-
μος προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακών νοσημάτων, 
όπως έχει αποδειχτεί στους ενήλικες.41

Η βλαπτική επίδραση που μπορεί να έχει η υπέρταση 
στους νεφρούς διαγιγνώσκεται από την ελαττωμένη νε-
φρική λειτουργία (ελαττωμένος ρυθμός σπειραματικής 
διήθησης) ή την αυξημένη απέκκριση λευκωματίνης στα 
ούρα (μικρολευκωματινουρία). Ακόμη και μικρά ποσά 
λευκωματίνης στα ούρα συσχετίζονται με εξελισσόμε-
νη νεφροπάθεια και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, ό-
μως ο ακριβής ρόλος της μικρολευκωματινουρίας στην 
εκτίμηση και αντιμετώπιση των υπερτασικών παιδιών 
δεν είναι πλήρως καθορισμένος.11,42 Όσον αφορά στις 
βλάβες στους οφθαλμούς έχει παρατηρηθεί πως παι-
διά με υψηλή ΑΠ έχουν αλλοιώσεις στα αρτηριόλια του 
αμφιβληστροειδούς.43 Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις πως η 
υπέρταση στα παιδιά έχει δυσμενείς επιπτώσεις και στις 
γνωστικές λειτουργίες.44

Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σχετικά με τη συ-
σχέτιση της διάρκειας της υπέρτασης με βλάβες σε όρ-
γανα-στόχους σε παιδιά.45 Γενικά, δεν υπάρχουν μακρο-
χρόνιες μελέτες παρακολούθησης σε παιδιά με υπέρτα-
ση χωρίς αγωγή. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι 
ότι βλάβες σε όργανα-στόχους διαπιστώνονται ακόμη 
και σε παιδιά με ήπια αύξηση των τιμών της ΑΠ,39 ενώ 
φαίνεται ότι η έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να οδηγή-
σει σε υποστροφή των βλαβών, όπως δείχνουν πρόσφα-
τα ερευνητικά δεδομένα.46

5. Συμπεράσματα

Η υπέρταση στα παιδιά αποτελεί σήμερα αντικείμενο 
με αυξανόμενο ενδιαφέρον. Προκειμένου να προλη-
φθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της υπέρτασης, η παρα-
κολούθηση της ΑΠ στα παιδιά και τους εφήβους είναι 
απαραίτητη. Σύμφωνα με την 4η αναφορά του NHBPEP 
του 2004, πρέπει να γίνεται μέτρηση της ΑΠ σε κάθε παι-
δί ηλικίας άνω των 3 ετών που εξετάζεται για οποιονδή-
ποτε λόγο από τον παιδίατρο, αλλά και σε παιδιά κάτω 
των 3 ετών, όταν υπάρχουν ενδείξεις από το ιστορικό και 
την κλινική εξέταση. Η πρώιμη ανίχνευση των παιδιών 
που έχουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση υπέρτασης 
και η κατάλληλη αντιμετώπισή τους μπορεί να συμβάλει 
στον περιορισμό των επιπτώσεων της υπέρτασης και να 
προαγάγει τη δημόσια υγεία.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα σκορ εκτίμησης κινδύνου αποτελούν 
αντικείμενο εντατικής μελέτης τα τελευταία χρόνια, 
ιδιαίτερα όσον αφορά στην πρωτογενή πρόληψη της 
καρδιαγγειακής νόσου (ΚΝ). Παρόλο που η δίαιτα έχει 
συσχετισθεί ανεξάρτητα με τον καρδιαγγειακό κίνδυ-
νο, ο ρόλος της στην ακρίβεια των χρησιμοποιούμενων 
σκορ εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου έχει ελάχι-
στα μελετηθεί. Συνεπώς, σκοπός της παρούσας ανα-
σκόπησης είναι η διερεύνηση του ρόλου της αποτίμη-
σης των διατροφικών συνηθειών στην προσαρμογή των 
υποδειγμάτων και των σκορ εκτίμησης καρδιαγγειακού 
κινδύνου. Για τον σκοπό αυτόν, διενεργήθηκε ανασκό-
πηση της βιβλιογραφίας, η οποία ανέδειξε 13 σχετικές 
μελέτες, όμως μόνο δύο από αυτές είχαν αξιολογήσει 
τον ρόλο της δίαιτας στην ακρίβεια των διαθέσιμων υ-
ποδειγμάτων. Η προσθήκη της αποτίμησης της δίαιτας 
βελτίωσε σημαντικά την ακρίβεια του υποδείγματος. 
Οι υπόλοιπες μελέτες πρότειναν μια ανεξάρτητη και 
προστατευτική επίδραση ενός υγιεινού διατροφικού 
προτύπου στον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η προσθήκη 
του διατροφικού παράγοντα στα σκορ εκτίμησης καρ-
διαγγειακού κινδύνου θα μπορούσε να αυξήσει την α-
κρίβειά τους και να συμβάλει στην ορθότερη αναγνώ-
ριση των ατόμων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για 
την εμφάνιση της νόσου. 

ΑΒSTRACT: Risk prediction scores have received 
much attention the past years in the primary preven-
tion of cardiovascular disease (CVD). Based on easily 
assessed characteristics, like age, sex, smoking habits, 
blood pressure and lipids’ levels, the risk for a future 
CVD event is calculated; and public health profession-
als may identify people at high risk. Although diet has 
been independently associated with CVD risk, its role 
in the accuracy of the developed scores has rarely been 
studied. Thus, in this review, the role of dietary pat-
terns’ assessment on the predictive ability of CVD risk 
scores was critically discussed. A computer-assisted lit-
erature search in relevant databases (Pubmed, Scopus) 
retrieved 13 studies that were published in English from 
1994 until January 2013, and evaluated dietary patterns 
in relation to CVD risk. Only one out of the 13 studies 
evaluated the role of dietary patterns’ on the accuracy of 
the developed CVD risk scores. The inclusion of dietary 
habits improved the accuracy of risk prediction by 37%. 
Conclusions: There is a need for separately evaluating 
the role of diet in the accuracy of CVD risk prediction 
scores, in order to better understand its role in correctly 
identifying the potential candidate for CVD event, and 
in the eventual case of favorable results, for developing 
more accurate CVD risk scores through the addition of 
an inexpensive predictor, that of dietary habits.
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1. Εισαγωγή

Η Καρδιαγγειακή Νόσος (ΚΝ) βρίσκεται σταθερά 
στην κορυφή της επίπτωσης μεταξύ των συχνότε-
ρων νοσημάτων όσον αφορά στην πλειονότητα των 
ανεπτυγμένων χωρών. Κάτω από αυτό το πρίσμα, τα 
τελευταία χρόνια πληθώρα από σκορ εκτίμησης καρ-
διαγγειακού κινδύνου έχουν προταθεί για την ορθή 
ταξινόμηση και αναγνώριση των ατόμων που διατρέ-
χουν υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση καρδιαγγεια-
κού συμβάματος.1,2

Το Framingham score sheet είναι το πρώτο από τα 
σκορ εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου που έλα-
βαν μεγάλη αναγνώριση και αποδοχή, και προέκυψε 
από δείγμα του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής (ΗΠΑ).3 Παρόλ’ αυτά, η εφαρμογή του 
Framingham σκορ σε διαφορετικούς πληθυσμούς 
έγειρε σοβαρά μεθοδολογικά ζητήματα σε σχέση 
με την ακρίβεια του αποτελέσματος, κυρίως λόγω 
του γεγονότος ότι τα άτομα διαβιούν σε διαφορετι-
κά περιβάλλοντα, υιοθετούν διαφορετικές συμπε-
ριφορές (π.χ. διατροφικές) και φέρουν διαφορετική 
γενετική πληροφορία.2 Συνεπώς, προτάθηκε από 
ερευνητές η δημιουργία ειδικών σκορ για κάθε πλη-
θυσμό.4 Μετά από αυτήν την πρόταση, η Ευρωπαϊκή 
Καρδιολογική Εταιρεία (ESC) ανέπτυξε το πρόγραμμα 
SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation), από το 
οποίο δημιουργήθηκε ένα σκορ εκτίμησης του δεκα-
ετούς κινδύνου για θανατηφόρο καρδιαγγειακό συμ-
βάν, βασισμένο στον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Το σκορ 
αυτό βασίστηκε σε 12 προοπτικές μελέτες από την 
Ευρώπη, με σύνολο 205.000 εθελοντών συμμετεχό-
ντων.5 Εναλλακτικά σκορ εκτίμησης καρδιαγγειακού 
κινδύνου έχουν προκύψει από τη μελέτη PROCAM 
(Prospective Cardiovascular Münster), η οποία χρησι-
μοποίησε στατιστική μεθοδολογία νευρωνικών δικτύ-
ων.6 από τη μελέτη ASSIGN (Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network) που περιελάμβανε και την αξιο-
λόγηση του οικογενειακού ιστορικού ΚΝ,7 καθώς και 
άλλων ερευνητικών προσπαθειών (π.χ. Dundee risk 
function, British Regional Heart study).2 Στις πιο πρό-
σφατες ευρωπαϊκές οδηγίες για την πρόληψη της ΚΝ, 
συνιστάται ο υπολογισμός του ατομικού κινδύνου μέ-
σω της χρήσης των σκορ εκτίμησης κινδύνου, όχι μό-
νο για την αναγνώριση των ατόμων που διατρέχουν 
υψηλό κίνδυνο, αλλά και για άτομα χωρίς ΚΝ.8

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(ΠΟΥ), η ανθυγιεινή διατροφή έχει αναγνωριστεί ως 
ένας από τους πιο σημαντικούς τροποποιήσιμους πα-
ράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση ΚΝ (μαζί με το 
κάπνισμα και την καθιστική ζωή).9 ενώ ο σημαντικός 
ρόλος των διατροφικών συνηθειών στην πρόοδο της 

νόσου έχει αναλυτικά αποτυπωθεί.10 Στη διατροφική 
επιδημιολογία, η συχνότερη προσέγγιση τα προη-
γούμενα χρόνια για τη διερεύνηση της συσχέτισης 
μεταξύ διατροφής και χρόνιων νοσημάτων γινόταν 
με τη χρήση μεμονωμένων θρεπτικών συστατικών 
ή τροφίμων ή ομάδων τροφίμων. Όμως, οι άνθρω-
ποι δεν καταναλώνουν ξεχωριστά και μεμονωμένα 
τρόφιμα ή συστατικά, αλλά συνδυασμούς τροφίμων 
και ποτών, που πιθανώς να αλληλοεπηρεάζονται με 
άγνωστους τρόπους. Επιπλέον, η προσέγγιση των 
μεμονωμένων τροφίμων υποκρύπτει στατιστικούς 
κινδύνους λόγω της πιθανής ύπαρξης αλληλεξάρ-
τησης ή συνέργειας μεταξύ των τροφίμων και των 
θρεπτικών συστατικών.2 Ως αποτέλεσμα των παρα-
πάνω, αναπτύχθηκε μια διαφορετική προσέγγιση, 
αυτή των διατροφικών προτύπων, η οποία προτάθη-
κε γιατί μπορεί να αξιολογήσει τη σχέση μεταξύ της 
διατροφής και των παραμέτρων υγείας,2 με τη χρήση 
ποικίλων στατιστικών τεχνικών.11 Η μελέτη των Εφτά 
Χωρών ήταν μία από τις πρώτες μελέτες παρατή-
ρησης που ανέδειξε την ισχυρή και αντίστροφη συ-
σχέτιση μεταξύ των επιπέδων χοληστερόλης στον 
ορό και του αυξημένου βαθμού προσκόλλησης στη 
Μεσογειακή Δίαιτα.12 Έπειτα από τη μελέτη των Εφτά 
Χωρών, η Μεσογειακή Δίαιτα καθώς και άλλα υγιεινο-
διαιτητικά πρότυπα προτάθηκαν ως διαμεσολαβητές 
της καρδιαγγειακής υγείας.13–19

Η ακρίβεια και η προγνωστική ικανότητα αποτελούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο για όλα τα σκορ εκτίμησης κιν-
δύνου. Ωστόσο, παρά τον αναγνωρισμένο ανεξάρτητο 
ρόλο των διατροφικών προτύπων στον καρδιαγγεια-
κό κίνδυνο, κανένα διατροφικό πρότυπο ή συνήθεια 
δεν έχει εισαχθεί σε κάποιο από τα υπάρχοντα σκορ 
εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου. Επομένως, η 
προγνωστική ικανότητα της δίαιτας στα μοντέλα ε-
κτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου, ή με άλλα λόγια 
ο ρόλος της αποτίμησης των διατροφικών συνηθειών 
στην ακρίβεια (ποσοστό ορθής ταξινόμησης) των υπο-
δειγμάτων εκτίμησης κινδύνου, δεν έχει αξιολογηθεί. 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί ότι οι ανωτέρω 
θεωρήσεις για την αποτίμηση των διατροφικών συνη-
θειών στην εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου έχουν 
ουσιαστική βαρύτητα για τον χώρο της δημόσιας υγεί-
ας.20,21 Συγκεκριμένα, στην πρόσφατη μελέτη SHIELD 
(Help Improve Early Evaluation and Management of 
Risk Factors Leading to Diabetes), από τις ΗΠΑ, απο-
καλύφθηκε ότι η πλειονότητα των ατόμων που δια-
τρέχουν μέτριο ή υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, υιο-
θετούσαν αρνητικές στάσεις και απόψεις και δήλωναν 
απρόθυμοι να βελτιώσουν τις συνήθειές τους ως προς 
τη δίαιτα, τη φυσική δραστηριότητα και τη διαχείριση 
του σωματικού βάρους.20 Η στρατηγική για την πρό-
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ληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων υπολείπεται α-
κόμα, όχι μόνο στην καθημερινή κλινική πράξη αλλά 
και σε πληθυσμιακό επίπεδο, δημιουργώντας συνεχώς 
νέες προκλήσεις.21 Συνεπώς, ο σκοπός της παρούσας 
ανασκόπησης ήταν η αξιολόγηση του ρόλου της απο-
τίμησης των διατροφικών συνηθειών (επιλογή τρο-
φών, ομάδων τροφίμων, προσκόλληση σε διατροφικά 
πρότυπα) στην προσαρμογή των μοντέλων εκτίμησης 
καρδιαγγειακού κινδύνου. 

2. Επιλογή μελετών

Μελέτες παρατήρησης (προοπτικές και αναδρομι-
κές) με τελικό σημείο την εμφάνιση ΚΝ, οι οποίες δη-
μοσιεύτηκαν στα Αγγλικά από τον Ιανουάριο του 1990 
έως τον Ιανουάριο του 2013, επιλέχθηκαν έπειτα από 
συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ηλεκ-
τρονικές βάσεις (π.χ. Pubmed www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed και Scopus www.scopus.com). Η ανασκόπη-
ση της βιβλιογραφίας βασίστηκε στους συνδυασμούς 
των λέξεων-κλειδιών: καρδιαγγειακή νόσος, κίνδυνος, 
σκορ, μοντέλο-υπόδειγμα, εκτίμηση, πρόβλεψη, ακρί-
βεια, δίαιτα, διατροφή και διατροφικά πρότυπα, καθώς 
μελέτησε την επίδραση του ρόλου της προσθήκης της 
αποτίμησης της δίαιτας στην προσαρμογή των μοντέ-
λων εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου, αλλά και την 
επίδραση των διατροφικών προτύπων στον καρδιαγ-
γειακό κίνδυνο, λόγω της ένδειας μελετών που αποτί-
μησαν την προσαρμογή του μοντέλου. Από αυτήν την 
αναζήτηση, επιλέχθηκαν και θα συζητηθούν παρακά-
τω 13 μελέτες. Η ποιότητα των μελετών κρίθηκε στους 
εξής βασικούς άξονες: τη δημοσίευση σε έγκριτο επι-
στημονικό περιοδικό που είναι διαθέσιμο στις μηχανές 
αναζήτησης επιστημονικών μελετών, και τη χρήση πο-
λυπαραγοντικών μοντέλων για την τελική αξιολόγηση 
της επίδρασης των ανεξάρτητων μεταβλητών στην ε-
ξαρτημένη. Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν η παρουσία 
παρέμβασης στη μελέτη, η χρήση μεμονωμένων τρο-
φίμων στα μοντέλα εκτίμησης της σχέσης, καθώς και 
η παρουσία οποιουδήποτε τελικού σημείου εκτός από 
όσα βρίσκονται στο φάσμα των καρδιαγγειακών. Τα 
δεδομένα των μελετών που χρησιμοποιήθηκαν στην 
ανασκόπηση ήταν ο διορθωμένος σχετικός κίνδυνος 
εμφάνισης καρδιαγγειακού συμβάματος σε όσους α-
κολουθούσαν κάποιο συγκεκριμένο διατροφικό πρό-
τυπο σε σχέση με όσους δεν το ακολούθησαν, ο διορ-
θωμένος αποδοτέος κίνδυνος στην ανθυγιεινή διατρο-
φή, ο διορθωμένος σχετικός λόγος συμπληρωματικών 
πιθανοτήτων της έκθεσης σε συγκεκριμένο πρότυπο 
στους ασθενείς σε σχέση με την πιθανότητα έκθεσης 
στους υγιείς. Τα συμπεράσματα προέκυψαν ποιοτικά, 
μέσα από την αξιολόγηση των επιμέρους αποτελεσμά-

των των μελετών, που συμφώνησαν κατά συντριπτική 
πλειονότητα. 

3.  Ο ρόλος της δίαιτας στην ακρίβεια
των μοντέλων εκτίμησης καρδιαγγειακού 
κινδύνου

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τα υ-
πάρχοντα σκορ εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου 
δεν έχουν συμπεριλάβει τη διατροφική αξιολόγηση 
ως μία από τις παραμέτρους τους. Μόνο δύο από τις 
μελέτες που θα συζητηθούν αξιολόγησαν τον ρόλο 
της διατροφικής αποτίμησης στην προγνωστική ικα-
νότητα του υποδείγματος εκτίμησης καρδιαγγειακού 
κινδύνου. Συγκεκριμένα, η μελέτη ΑΤΤΙΚΗ, χρησιμο-
ποιώντας τα δεδομένα του πενταετούς επανελέγχου, 
ήταν η πρώτη που επιχείρησε την προσθήκη της α-
ποτίμησης του διατροφικού παράγοντα (με τη χρήση 
του μεσογειακού σκορ διατροφής (MedDietScore)) 
στο υπόδειγμα εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου. Η 
προσθήκη αυτή βελτίωσε κατά 5,5% το σφάλμα εκτί-
μησης (δυσταξινόμηση των πραγματικών καρδιαγγει-
ακών συμβαμάτων) του υποδείγματος εκτίμησης καρ-
διαγγειακού κινδύνου.18 Επιπλέον, η προσθήκη του 
MedDietScore στο μοντέλο που περιελάμβανε ήδη το 
HellenicSCORE (τροποποιημένη έκδοση του ευρωπαϊ-
κού σκορ (ESC SCORE) για τον ελληνικό πληθυσμό που 
περιλαμβάνει του κλασικούς παράγοντες καρδιαγ-
γειακού κινδύνου: ηλικία, φύλο, κάπνισμα, συστολική 
αρτηριακή πίεση και επίπεδα χοληστερόλης) βελτίω-
σε κατά 37% την προγνωστική ικανότητα του μοντέ-
λου να ταξινομεί ορθά τα πραγματικά καρδιαγγειακά 
συμβάματα.18 Η δεύτερη μελέτη που αξιολόγησε την 
προσθήκη ομάδων τροφίμων και όχι διατροφικών 
προτύπων στην εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύ-
νου, ανέδειξε μείωση του κριτηρίου Akaike (Akaike 
Information Criterion) και αύξηση του δείκτη ορθής 
ταξινόμησης [Net Reclassification Improvement (NRI)] 
(NRI=0,14, p<0,001).22 Το κριτήριο AIC αντικατοπτρίζει 
τη συνολική επεξηγηματική ικανότητα του υποδείγ-
ματος ως προς το τελικό σημείο, ενώ η μείωσή του 
υποδεικνύει μεγαλύτερη επεξηγηματική ικανότητα.22 
Ο δείκτης NRI αναφέρεται στο ποσοστό ορθής ταξινό-
μησης του υποδείγματος (π.χ. διαφορά στο NRI κατά 
0,14 σημαίνει πως η προσθήκη της αποτίμησης των 
δια τροφικών συνηθειών στο υπόδειγμα εκτίμησης 
καρδιαγγειακού κινδύνου οδηγεί σε ορθή ταξινόμηση 
14 επιπλέον ατόμων στους 100, σε σχέση με το υπό-
δειγμα χωρίς τον διατροφικό παράγοντα. Είναι επο-
μένως έκδηλο ότι τα αποτελέσματα των δύο μελετών 
είναι σε πλήρη συμφωνία και επιβεβαιώνουν την υπό-
θεση ότι η ένταξη της αποτίμησης της διατροφής στις 
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παραμέτρους των υποδειγμάτων για εκτίμηση καρδι-
αγγειακού κινδύνου μπορούν να βελτιώσουν σημαντι-
κά την προγνωστική τους ικανότητα. 

4.  Τι ποσοστό του καρδιαγγειακού κινδύνου 
αποδίδεται στη διατροφή;

Η πρώτη μελέτη που θα παρουσιαστεί είναι η με-
λέτη INTERHEART, που παρά την αναδρομική της με-
θοδολογία κατέχει σημαντική θέση στη σύγχρονη 
καρδιολογική επιδημιολογία. Αποτελείται από 5761
ασθενείς με πρώτη εκδήλωση Οξέος Εμφράγματος του 
Μυοκαρδίου (ΟΕΜ) από 52 χώρες, και 10.646 μάρτυρες, 
εξομοιωμένους ως προς το φύλο, την ηλικία και τον τό-
πο διαμονής. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, ο 
αποδοτέος στην ανθυγιεινή διατροφή (δηλαδή αραιή 
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και αυξημένη 
κατανάλωση αλκοόλ) κίνδυνος ήταν 30% (95% ΔΕ, 26–
35%).23 Αυτό μεταφράζεται ως εξής: εάν ο πληθυσμός 
στο σύνολό του υιοθετούσε υγιεινές διατροφικές συ-
νήθειες, 30 από τους 100 καρδιολογικούς ασθενείς θα 
ήταν ελεύθεροι νόσου. Στο τελικό υπόδειγμα της με-
λέτης INTERHEART δεν αξιολογήθηκε η επίδραση των 
διατροφικών προτύπων, αλλά μόνο συγκεκριμένων 
ομάδων τροφίμων, γεγονός που μπορεί να οδηγεί σε υ-
ποεκτίμηση της συνολικής επίδρασης της δίαιτας, λόγω 
της πιθανής συνεργικής επίδρασης των τροφίμων που 
καταναλώνονται ταυτόχρονα (π.χ. όσπρια, ψάρια, δη-
μητριακά κ.ά.). 

Σε άλλη προοπτική μελέτη24 χρησιμοποιήθηκαν 
τα διατροφικά δεδομένα από 71.768 γυναίκες χωρίς 
γνωστή ΚΝ ή σακχαρώδη διαβήτη, τα οποία μέσω 
παραγοντικής ανάλυσης (πολυμεταβλητή ανάλυση 
που χρησιμοποιείται για την ανάδειξη διατροφικών 
προτύπων και βασίζεται στη συνδιακύμανση των δια-
τροφικών μεταβλητών) ανέδειξαν δύο σημαντικούς 
παράγοντες: το «υγιεινό» και το «δυτικό» πρότυπο. 
Μετά από 14 έτη παρακολούθησης, ο κίνδυνος του α-
νώτερου σε σχέση με το κατώτερο πεμπτημόριο προ-
σκόλλησης στη δυτικού τύπου δίαιτα ήταν 1,58 φορές 
μεγαλύτερος (95% ΔΕ, 1,15–2,15) για την εμφάνιση 
Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΑΕΕ) και 1,56 φο-
ρές μεγαλύτερος (95% ΔΕ, 1,05–2,33) για την εμφάνιση 
ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων. Παρόλο που η 
χρήση της παραγοντικής ανάλυσης είναι κοινώς απο-
δεκτή στην ανάδειξη διατροφικών προτύπων, θεωρεί-
ται υποκειμενική και στερείται δυνατότητας γενίκευ-
σης, ειδικά εάν το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό 
του πληθυσμού αναφοράς.

Όσον αφορά στη Μεσογειακή Δίαιτα, η μελέτη 
Northern Manhattan Study, με 2568 συμμετέχοντες, ανέ-

δειξε πως ο μεγαλύτερος βαθμός προσκόλλησης στη 
Μεσογειακή Δίαιτα συσχετίστηκε αντίστροφα με τον 
καρδιαγγειακό κίνδυνο, κυρίως μέσω της μείωσης των 
οξέων εμφραγμάτων του μυοκαρδίου και όχι μέσω 
ΑΕΕ.25 Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τον δείκτη MeDi 
που περιλαμβάνει ερωτήσεις για τα βασικά χαρακτη-
ριστικά της Μεσογειακής Δίαιτας με σκοπό να αξιολο-
γήσει την προσκόλληση στο πρότυπο. Επιπλέον, υπό 
τη σκέπη του Εuropean Prospective Investigation of 
Cancer (EPIC), το ελληνικό τμήμα της μελέτης παρου-
σίασε παρόμοια αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, με-
γαλύτερος βαθμός προσκόλλησης στη Μεσογειακή 
Δίαιτα συσχετίστηκε με 25% μείωση της θνητότητας 
από ΚΝ.26 Επιπλέον, σε μελέτη με 4,9 έτη παρακολού-
θησης των 13.609 υγιών συμμετεχόντων, ένα σκορ με 
κλίμακα εννέα βαθμών χρησιμοποιήθηκε για να απο-
τιμήσει την προσκόλληση στη Μεσογειακή Δίαιτα. Για 
αύξηση δύο βαθμών στην κλίμακα, ο διορθωμένος 
σχετικός κίνδυνος για εμφάνιση ΚΝ ήταν 0,80 (95% 
ΔΕ, 0,62–1,02).27 Στη μελέτη Melbourne Collaborative 
Cohort, οι 40.653 συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν 
για 10,4 χρόνια και βρέθηκε πως ο μεγαλύτερος βαθ-
μός προσκόλλησης στη Μεσογειακή Δίαιτα (ανώτερο 
έναντι κατώτερου τεταρτημορίου) οδηγεί σε μείω-
ση του σχετικού κινδύνου κατά 0,51 φορές (95% ΔΕ: 
0,30–0,88).28

Στη μελέτη Women’s Health διερευνήθηκε η συ-
σχέτιση μεταξύ του καρδιαγγειακού κινδύνου και της 
υιοθέτησης των διατροφικών οδηγιών για τη διαχεί-
ριση της υπέρτασης (συχνή κατανάλωση φρούτων, 
λαχανικών, δημητριακών ολικής άλεσης, οσπρίων, 
ημιαποβουτυρωμένων γαλακτοκομικών και αραι-
ής κατανάλωσης κόκκινου κρέατος και νατρίου), της 
γνωστής δίαιτας DASH (Dietary Approaches to Stop 
Hypertension). Η υιοθέτηση της δίαιτας DASH μείωσε 
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο,29 καθώς οι γυναίκες που 
βρίσκονταν στα δύο ανώτερα πεμπτημόρια είχαν 12–
23% μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο (Ptrend=0,04) 
σε σχέση με τις γυναίκες στα δύο κατώτερα πεμπτη-
μόρια. 

Παράλληλα με την επίδραση διεθνών διατροφικών 
προτύπων στον καρδιαγγειακό κίνδυνο, σταχυολογή-
θηκαν και μελέτες που διερεύνησαν τη συσχέτιση δια-
τροφικών προτύπων βασισμένων σε εθνικές κατευθυ-
ντήριες οδηγίες με την καρδιαγγειακή ομοιόσταση. 
Συγκεκριμένα, οι ερευνητές της μελέτης Whitehall II, 
συσχέτισαν τον διατροφικό δείκτη Alternate Healthy 
Eating Index (AHEI) που δημιουργήθηκε για να αξιο-
λογήσει την προσκόλληση στις διατροφικές οδηγίες 
των ΗΠΑ, με τον κίνδυνο θανάτου από ΚΝ. Αφού έγι-
νε διόρθωση για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, 
οι συμμετέχοντες που βρίσκονταν στο ανώτερο τρι-
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θανάτου από ΚΝ (ΣΚ του ανώτερου τεταρτημορίου σε 
σχέση με το κατώτερο=0,73, 95% ΔΕ, 0,59–0,90).33

5. Περιορισμοί

Στην παρούσα ανασκόπηση έγινε προσπάθεια να 
αξιολογηθεί η επίδραση που έχει η προσθήκη της ολι-
στικής αποτίμησης της διατροφής (μέσω των διατρο-
φικών προτύπων) στην προγνωστική ικανότητα των 
υποδειγμάτων εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου.
Η χρήση διαφορετικών εργαλείων (διατροφικών δει-
κτών) και στατιστικής μεθοδολογίας από τις προανα-
φερθείσες μελέτες καθιστά τη σύγκριση των αποτελε-
σμάτων πολύ δύσκολη. Επιπλέον, η απουσία σταθερού 
και κοινώς αποδεκτού ορισμού των διατροφικών προ-
τύπων μεταξύ των μελετών καθιστά προβληματική τη 
σύγκριση των σχετικών κινδύνων που προέκυψαν από 
κάθε μελέτη. Τέλος, το γεγονός ότι μόνο δύο από τις με-
λέτες αξιολόγησαν την επίδραση της προσθήκης της δί-
αιτας στην προγνωστική ικανότητα των υποδειγμάτων 
εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου, δείχνει ότι απαι-
τούνται περισσότερες μελέτες για την επιβεβαίωση του 
αποτελέσματος. 

6. Συμπέρασμα

Οι μελέτες που συμπεριέλαβαν την αποτίμηση 
του διατροφικού παράγοντα στα μοντέλα εκτίμη-
σης καρδιαγγειακού κινδύνου, καταγράφουν σημα-
ντική βελτίωση στην ακρίβεια του υποδείγματος. Ο 
σχεδια σμός και η πραγματοποίηση περαιτέρω με-
λετών θα επιτρέψουν την ορθότερη αξιολόγηση του 
ρόλου της προσθήκης της διατροφής στην ακρίβεια 
των υποδειγμάτων εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύ-
νου per se και την αποτελεσματικότερη πρωτογενή 
πρόληψη με άμεσες θετικές επιδράσεις σε επίπεδο 
δημόσιας υγείας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η διαδικασία της γήρανσης και η δια-
τήρηση της ζωής πέραν του προσδόκιμου μέσου όρου 
ζωής είναι φαινόμενα που ερευνώνται σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Τα άτομα με μακροζωία ξεπερνούν κατά πο-
λύ τον μέσο όρο ζωής και συνήθως δεν εκδηλώνουν 
πρώιμα κάποια νόσο φθοράς. Η αιτία της μακροζωίας 
είναι πολυπαραγοντική και οφείλεται σε γενετικούς, 
βιοχημικούς, περιβαλλοντικούς και ψυχολογικούς πα-
ράγοντες. Τα γονίδια που εμπλέκονται στη γήρανση 
και την επίτευξη της μακροζωίας είναι πάρα πολλά, και 
μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί συσχετίσεις διαφορετικής 
έκφρασης κάποιων γονιδίων στα άτομα με μακροζωία. 
Η γενετική ποικιλομορφία ανάμεσα στους πληθυσμούς 
είναι η απόδειξη ότι η μακροζωία εξαρτάται από πολλά 
γονίδια. Η μελέτη γενετικών πολυμορφισμών των γονι-
δίων που εμπλέκονται στις διαδικασίες της γήρανσης, 
ενδεχομένως να αποκαλύψει εάν αποτελούν δείκτες για 
τη μακροζωία. Οι περαιτέρω αναλύσεις στον ελληνικό 
πληθυσμό αλλά και παγκοσμίως θα βοηθήσουν στην 
κατανόηση πολλών μηχανισμών και ίσως να αποτελέ-
σουν ένα εργαλείο στην ιατρική επιστήμη.

ΑΒSTRACT: Ageing process and maintenance of 
human life span are being investigated worldwide. 
Humans who live longer than the average life span are 
characterized as humans with “longevity syndrome”. 
Longevity and ageing are the two faces of a coin, and 
are depending on genetic, biochemical, environmental 
and phycological factors. There are numerous genes 
that are involved in longevity. However, multiple anal-
yses have shown that genetic factors depend on ethnic-
ity and this is the reason that many genetic associations 
are controversial. Further investigation is needed in this 
field in order to understand the mechanisms and the ef-
fect of candidate genes in longevity. Furthermore, the 
knowledge of the results will be helpful in medicine 
and maintenance of the human quality of life in ageing.
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1. Εισαγωγή

Το σύνδρομο μακροζωίας (longevity syndrome)1 
και η διαδικασία της γήρανσης αποτελούν αντικεί-
μενο μελέτης πολλών ερευνητών. Πρόκειται για 
διαδικασίες που σχετίζονται αλλά δεν είναι ταυτό-
σημες, και είναι επιστημονικά σημαντικό το γεγο-
νός ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξεπερνούν τα 100 
χρόνια ζωής. Τα άτομα που διακρίνονται από μα-
κροζωία δεν εμφανίζουν συχνά καρδιαγγειακά νο-
σήματα ή νοσήματα φθοράς (σακχαρώδης διαβή-
της, νόσος Alzheimer, νεοπλασίες και άλλες παθή-
σεις), που συνιστούν τις πιο συχνές αιτίες θανάτου 
των ηλικιωμένων.2,3 Τα άτομα που ξεπερνούν το 
ενενηκοστό έτος ζωής θεωρούνται πως έχουν το 
«σύνδρομο» μακροζωίας, γεγονός που οφείλεται 
σε πολλούς παράγοντες, γενετικούς, βιοχημικούς, 
περιβαλλοντικούς και ψυχολογικούς.

Μέχρι στιγμής έχουν προταθεί διάφοροι μηχανι-
σμοί γήρανσης, όπως τα βιοχημικά μονοπάτια που 
εμπλέκονται με το οξειδωτικό στρες, τον μεταβολι-
σμό των λιποειδών και της γλυκόζης, τη διαδικασία 
της φλεγμονής, την καταστροφή και επιδιόρθω-
ση του DNA, το ορμονικό σύστημα της αυξητικής 
ορμόνης (growth hormone, GH) και του ινσουλι-
νόμορφου αυξητικού παράγοντα 1 (Insulin-like 
growth factor, IGF1), καθώς και η έκθεση σε περι-
βαλλοντικούς παράγοντες.

Ο θάνατος εξαιτίας της γήρανσης οφείλεται σε πα-
θολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με την ηλι-
κία όπως η αθηροσκλήρωση, η αρτηριακή υπέρτα-
ση, η καρδιακή ανεπάρκεια, το έμφραγμα του μυο-
καρδίου, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ο σακ-
χαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, η οστεοπόρωση, 
οι νεοπλασίες, οι νόσοι Alzheimer και Parkinson, κ.ά.

Οι συνέπειες των παραπάνω παθήσεων επιδρούν 
στους ίδιους τους ασθενείς μειώνοντας την ποιότη-
τα ζωής τους και επιβαρύνοντας ψυχολογικά και οι-
κονομικά το οικογενειακό περιβάλλον τους.

Η συμβολή της επιστήμης είναι αναγκαία ώστε να 
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια της γή-
ρανσης, ή ακόμα και να καθυστερήσει την εξέλιξή 
της. Μέχρι τώρα οι επιστήμονες έχουν χρησιμοποι-
ήσει διάφορες μεθόδους για την αύξηση της μακρο-
ζωίας,4 με ποικίλα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα έχει αναφερθεί πως ο περιορισμός 
σε θερμίδες καθυστερεί τον θάνατο,5,6 ενώ η ορμο-

νική υποκατάσταση7 και οι αντιοξειδωτικές θεραπεί-
ες8,9 θεωρείται ότι προάγουν την υγιή μακροζωία.

Στην εμφάνιση της μακροζωίας εμπλέκονται πολ-
λοί βιοχημικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, 
αλλά και το γενετικό υπόβαθρο είναι εξίσου σημα-
ντικό. Το σύνδρομο μακροζωίας έχει μελετηθεί σε 
μεγάλους και διαφορετικούς πληθυσμούς, όπως 
Εβραίους Askenazi, Δανούς, Ιρλανδούς, Ιταλούς, 
Ιάπωνες, Μορμόνους, Άγγλους.2,10–14 Ωστόσο τα α-
ποτελέσματα είναι ετερογενή, καθώς οι πληθυσμοί 
που έχουν μελετηθεί είναι διαφορετικοί μεταξύ τους 
με αποτέλεσμα να υπάρχει γενετική ποικιλομορφία.

Η γενετική ποικιλομορφία των πληθυσμών παρα-
τηρείται μέσω των πολυμορφισμών, οι οποίοι διαφο-
ροποιούν τα άτομα μεταξύ τους, αλλά και σε πληθυ-
σμιακό επίπεδο. Για τον λόγο αυτόν, σε αρκετές με-
λέτες βρέθηκε θετική συσχέτιση κάποιων γονιδίων 
με το σύνδρομο μακροζωίας, ενώ σε άλλες μελέτες 
δεν υπήρξε κάποια συσχέτιση.

Υπάρχουν πάνω από 100 υποψήφια γονίδια που 
ενδεχομένως να παίζουν ρόλο στην επίτευξη της 
μακροζωίας, όπως είναι το γονίδιο της απολιπο-
πρωτεΐνης Ε,15 της αδιπονεκτίνης και της λεπτίνης,16 
της πρωτεΐνης μεταφοράς εστέρων χοληστερόλης 
(CETP),17 του ενζύμου μετατροπής της αγγειοτενσί-
νης (Angiotensin-converting enzyme, ACE),18 του ιν-
σουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα 1 (Insulin-like 
growth factor, IGF1),19 του μεταγραφικού παράγοντα 
Forkhead Box class O (FOXO3A),20 του ενζύμου της 
τελομερικής αντίστροφης μεταγραφάσης (Telomere 
reverse transcriptase, TERT),21 και του πυρηνικού πα-
ράγοντα κΒ (Nuclear factor kappa B, NF-kB).22

Οι μελέτες που στοχεύουν στη συσχέτιση της μα-
κροζωίας με τα γονίδια έχουν πολλά πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα.26 Οι γενετικές μελέτες έχουν διά-
φορα πρότυπα μελέτης, όπως είναι:

α.  Η ανάλυση σύνδεσης (linkage analysis) μέσω γενε-
τικής χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώμα-
τος.

β.  Η συσχέτιση με συγκεκριμένα υποψήφια γονίδια 
σύνδεσης.

γ. Οι διαχρονικές μελέτες.

Ωστόσο η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονι-
διώματος απαιτεί μεγάλο αριθμό ατόμων σε παγκό-
σμια κλίμακα, γεγονός που δεν είναι εύκολα εφικτό 
και από οικονομική άποψη. Πιο συχνές είναι οι με-
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λέτες που συσχετίζουν ένα υποψήφιο γονίδιο με τη 
μακροζωία και συγκρίνουν τους γονοτύπους ατό-
μων με μακροζωία με νεαρότερα άτομα. Σε αυτού 
του είδους τις μελέτες απαιτείται ένας ικανοποιητι-
κός αριθμός ατόμων, όμως λόγω της γενετικής ποι-
κιλομορφίας των πληθυσμών τα αποτελέσματα δεν 
έχουν επαναληψιμότητα και αρκετές φορές είναι α-
ντιφατικά.

Στις μακροχρόνιες μελέτες η ομάδα μελέτης παρα-
κολουθείται για χρόνια, όμως αυτό δεν είναι χρονικά 
εφικτό όταν μελετάται η μακροζωία σε ανθρώπους.

Μερικά από τα πιο μελετημένα γονίδια σε ελληνι-
κό και παγκόσμιο επίπεδο που πιθανώς συσχετίζο-
νται με τη μακροζωία είναι τα εξής:

1.1. Γονίδιο CETP 

Η CETP πρωτεΐνη ενδεχομένως έχει προ- ή αντι-
αθηρογόνες ιδιότητες, ανάλογα με τη μεταβολική 
ρύθμιση.23 Τα μόρια της υψηλής πυκνότητας λιπο-
πρωτεΐνης (high density lipoprotein, HDL) επηρε-
άζονται από τη δραστικότητα της CETP πρωτεΐνης, 
καθώς η CETP προάγει την ανταλλαγή εστέρων 
χοληστερόλης με τις τριακυλογλυκερόλες από τις 
πλούσιες σε τριακυλογλυκερόλες λιποπρωτεΐνες.24 Η 
προ-αθηρογόνος δράση της CETP εντοπίζεται όταν 
τα επίπεδα τριακυλογλυκερολών είναι υψηλότερα 
από τα φυσιολογικά, όπως συμβαίνει στην παχυ-
σαρκία, τον σακχαρώδη διαβήτη ή την υπερτριγλυ-
κεριδαιμία, κ.ά. Σύμφωνα με τα κλινικά ευρήματα, 
η αυξημένη συγκέντρωση της HDL-χοληστερόλης 
(αντι-αθηρογόνος δράση CETP) μειώνει τον κίνδυ-
νο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, και πιθανώς θα 
μπορούσε να επιδρά στην αύξηση του προσδόκιμου 
ζωής.25

Αυτή η υπόθεση θα μπορούσε να βασιστεί 
στο γεγονός ότι η υψηλή συγκέντρωση της HDL-
χοληστερόλης εμφανίζεται σε υγιείς ηλικιωμένους 
άνω των 85 ετών.24,25

Οι πολυμορφισμοί I405V (rs5882) και TaqIB 
(rs708272) του CETP γονιδίου έχουν συσχετιστεί με 
τα επίπεδα της CETP πρωτεΐνης στους Εβραίους,3 και 
συγκεκριμένα η συχνότητα του V αλληλομόρφου 
του πολυμορφισμού I405V ήταν πιο αυξημένη στα 
άτομα με μακροζωία. Ωστόσο, η μελέτη αυτών των 
πολυμορφισμών σε ελληνικό πληθυσμό δεν έδειξε 
κάποια συσχέτιση μεταξύ ατόμων άνω των 90 ετών 

και ατόμων με κοινό μέσο όρο ζωής.26 Παρόμοια α-
ποτελέσματα είχαν και άλλες ερευνητικές ομάδες, 
όπως οι Cellini et al27 και οι Novelli et al.28

1.2. Γονίδιο ACE

Το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερό-
νης (renin-angiotensin-aldosterone system, RAAS) 
παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ομοιο-
στασίας του καρδιαγγειακού συστήματος. Η συμ-
μετοχή του γονιδίου του ενζύμου μετατροπής της 
αγγειοτενσίνης ACE του συστήματος RAAS έχει με-
λετηθεί στην παθογένεια της υπέρτασης, της στεφα-
νιαίας νόσου, της καρδιακής ανεπάρκειας, και πρό-
σφατα στη μακροζωία.26

Ο πολυμορφισμός εισαγωγής/έλλειψης (insertion/
deletion, I/D) (rs1799752) του γονιδίου ACE σχετίζε-
ται με την αθλητική επίδοση, τη γήρανση και τη μα-
κροζωία.1 Οι Forero et al29 συσχέτισαν τη μειωμένη 
εμφάνιση του γονοτύπου DD με τα ηλικιωμένα άτο-
μα.

Αντίθετα, οι Wufuer et al30 βρήκαν ότι το αλληλό-
μορφο D εμφανίζεται συχνότερα στα άτομα άνω των 
100 ετών, συγκριτικά με άτομα ηλικίας 65–70 ετών, 
ενώ ο γονότυπος DD ήταν συχνότερος στα ηλικιω-
μένα άτομα σε σχέση με τα νεαρότερα. Παρόμοια α-
ποτελέσματα είχαν και οι Rahmutula et al31 σε άτομα 
ίδιας εθνικότητας. Σε ευρωπαϊκές μελέτες σε άτομα 
100 ετών από τη Γαλλία,32 το Ηνωμένο Βασίλειο33 και 
την Ιταλία34 που συγκρίθηκαν με νεότερα άτομα ό-
μοιας εθνικότητας, βρέθηκε ότι το D αλληλόμορφο 
ήταν πιο συχνό.

Ωστόσο, οι Yang et al35 δεν βρήκαν καμία συσχέ-
τιση του πολυμορφισμού ACE I/D με το σύνδρομο ε-
ξαιρετικής μακροζωίας σε κινέζους Han άνω των 90 
χρονών. Παρόμοια αποτελέσματα είχαν οι Nacmias 
et al,36 οι Blanché et al,37 οι Fiuza-Luces et al38 σε 
Γάλλους, και οι Choi et al39 σε Ασιάτες. Στον ελλη-
νικό πληθυσμό26 βρέθηκε ότι το Ι αλληλόμορφο ή-
ταν συχνότερο στα άτομα 100 ετών συγ κριτικά με 
άτομα μικρότερης ηλικίας. Αυτή η ετερογένεια στα 
αποτελέσματα μεταξύ των εθνικοτήτων είναι δύσκο-
λο να εξηγηθεί, ειδικά όταν το D αλληλόμορφο έχει 
συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα του 
μυοκαρδίου και στεφανιαία νόσο,40 ενώ το I αλλη-
λόμορφο έχει συσχετιστεί με μειωμένη εμφάνιση 
εμφράγματος του μυοκαρδίου (που φυσιολογικά τα 
ποσοστά εμφάνισης αυξάνονται με την ηλικία).41
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1.3. Γονίδιο NF-κB

Ο NF-κB που ανακαλύφθηκε το 198642 είναι ένας 
παράγοντας του πυρήνα των Β κυττάρων ο οποίος 
προσδένεται στην ελαφριά κ (kappa) αλυσίδα της 
ανοσοσφαιρίνης. Η έκφραση πολλών γονιδίων της 
ανοσοποιητικής απόκρισης (προσκόλληση κυττά-
ρων, διαφοροποίηση, πολλαπλασιασμός, αγγειογέ-
νεση και απόπτωση), ρυθμίζεται από τον παράγοντα
NF-κΒ.43

Οι Lee et al44 παρατήρησαν αυξημένα επίπεδα του 
NF-κB σε γηρασμένα κύτταρα σε συνδυασμό με ο-
ξειδωτικό στρες.Ο ρόλος του γονιδίου NF-κΒ είναι 
πολύ σημαντικός και μπορεί να επηρεάσει την κυτ-
ταρική ομοιόσταση.45 Η δυσλειτουργία αυτού του 
παράγοντα και η λανθασμένη ενεργοποίησή του 
μπορεί να προαγάγει τη διαδικασία φλεγμονής και 
ογκογένεσης. Οι Leychenko et al46 παρατήρησαν ό-
τι η ενεργοποίηση του NF-κB συμμετέχει σημαντικά 
στη ρύθμιση του παράγοντα ανάπτυξης του αγγεια-
κού ενδοθη λίου και στην υπερτροφική απόκριση 
μυοκαρδιακών κυττάρων κατά την άσκηση πίεσης 
(η αρτηριακή υπέρταση και η καρδιακή ανεπάρκεια 
επηρεάζουν τη γήρανση). 

Ενδεχομένως το γονίδιο NF-κB να σχετίζεται και με 
το σύνδρομο μακροζωίας,47 καθώς άτομα άνω των 
90 ετών που δεν έχουν εμφανίσει καρδιαγγειακά νο-
σήματα ή νεοπλασίες φέρουν πολυμορφισμούς του 
NF-κΒ γονιδίου που έχουν προστατευτική δράση.

Ο NF-kB είναι ένας πυρηνικός μεταγραφικός πα-
ράγοντας, και σε ορισμένες μελέτες έχει βρεθεί ότι η 
δράση του συσχετίζεται με τη γήρανση. Οι Helenius 
et al48 και οι Korhonen et al49 παρατήρησαν ότι 
σε ιστούς ποντικιών η δεσμευτική ικανότητα του
NF-kB στο DNA αυξάνεται με την ηλικία. Οι Adler 
et al50 είχαν παρόμοια αποτελέσματα σε περισσό-
τερους ιστούς ποντικιών όπως δέρμα, καρδιά, νε-
φρούς, ήπαρ και σπλήνα. Οι Wang et al51 βρήκαν ότι 
ο γονότυπος Del/Del του πολυμορφισμού –94ins/
delATTG (rs28362491) του NF-κB συσχετίζεται με 
μειωμένο κίνδυνο νεοπλασίας, και ειδικότερα στους 
Ασιάτες. Πιθανώς αυτό να επηρεάζει τη μακροζωία, 
καθώς ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου αυξάνεται 
με την πάροδο της ηλικίας. Η μελέτη αυτού του πο-
λυμορφισμού σε ελληνικό πληθυσμό26 δεν έδειξε 
κάποια συσχέτιση σε αλληλομορφική/γονοτυπική 
συχνότητα μεταξύ των ατόμων με μακροζωία και α-
τόμων μικρότερης ηλικίας. 

2. Συμπεράσματα

Τα άτομα που ξεπερνούν τα 90 χρόνια ζωής και 
έχουν το σύνδρομο μακροζωίας, φέρουν πιθανόν 
μια γενετική προδιάθεση. Οι οικογένειες που έχουν 
συγγενείς οι οποίοι ζουν τόσα χρόνια, έχουν περισ-
σότερες πιθανότητες να έχουν κληρονομήσει τα ευ-
νοϊκά αλληλόμορφα γονίδια που σχετίζονται με τη 
μακροζωία. Εκτός από τα παραπάνω γονίδια που α-
ναφέρθηκαν, υπάρχουν και πολλά άλλα που συμμε-
τέχουν σε μηχανισμούς οι οποίοι εμπλέκονται στη 
γήρανση των κυττάρων και είναι ακόμα υπό μελέτη. 
Ωστόσο υπάρχουν και μηχανισμοί που ρυθμίζονται 
επιγενετικά και δεν επηρεάζονται μόνο από τη συμ-
μετοχή των γονιδίων. Οι περαιτέρω αναλύσεις στον 
ελληνικό πληθυσμό αλλά και παγκοσμίως θα βοη-
θήσουν στην κατανόηση πολλών μηχανισμών, και 
ενδεχομένως να αποτελέσουν ένα εργαλείο για την 
ιατρική επιστήμη. Στο μέλλον θα είναι σημαντική η 
γνώση των γονιδίων που βοηθούν ή όχι στην επί-
τευξη της μακροζωίας και τη διατήρηση της ζωής, 
ώστε να μπορεί να υπάρχει όχι μόνο η πρόγνωση 
και η εξέλιξη πολλών παθήσεων, αλλά και η πρόλη-
ψή τους.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα αιμοπετάλια διαδραματίζουν σημα-
ντικό ρόλο στην αιμόσταση και στην αθηροθρόμβωση, 
ενώ παράλληλα πολλές μελέτες αποδεικνύουν ότι συμ-
μετέχουν επίσης στη φλεγμονή και στην αγγειογένεση, 
καθώς κατά την ενεργοποίησή τους εκκρίνουν πλη-
θώρα φλεγμονωδών και αγγειογενετικών παραγόντων. 
Πρόσφατες μελέτες in vitro έδειξαν πως τα αιμοπετά-
λια αλληλεπιδρούν και με τα πρόδρομα CD34+ κύτ-
ταρα στο αρτηριακό τοίχωμα. Άλλες μελέτες έδειξαν 
πως σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο (ΣΣΝ) 
o αριθμός των CD34+ είναι μειωμένος, ενώ στα οξέα 
στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ) τα επίπεδα των CD34+ πα-
ρατηρούνται αυξημένα. Ωστόσο ο μηχανισμός με τον 
οποίο πραγματοποιείται είτε η αύξηση είτε η μείωση 
των CD34+ παραμένει υπό διερεύνηση. Σκοπός της 
παρούσας ανασκόπησης είναι να παρουσιάσει όλα τα 
μέχρι τώρα δεδομένα για τον νέο ρόλο των πρόδρομων 
CD34+ κυττάρων, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους 
με τα αιμοπετάλια στην αναγέννηση του αρτηριακού 
τοιχώματος και τη συμβολή τους στην παθοφυσιολογία 
της καρδιαγγειακής νόσου.

ΑΒSTRACT: Platelets play a crucial role in hemosta-
sis and atherothrombosis, while many studies demon-
strate that platelets are also involved in inflammation 
and angiogenesis, given that upon their activation they 
secrete many inflammatory and angiogenic factors. 
Furthermore, recent in vitro studies showed that plate-
lets interact with progenitor CD34+ cells in the arterial 
wall. Other studies have shown that in patients with 
stable coronary artery disease the number of CD34+ is 
reduced, while these levels of CD34+ cells are higher 
in acute coronary syndromes (ACS). Nevertheless, the 
mechanism that causes this increase or decrease re-
mains under investigation. The purpose of this review 
is to present all the evidence on the new role of CD34+ 
progenitor cells and their interaction with platelets in 
the regeneration of the arterial wall and their contribu-
tion to the pathophysiology of cardiovascular disease.
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Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοπετάλια, CD34+ πρόδρομα κύτ-
ταρα, αγγειογένεση, μικροσωματίδια των αιμοπεταλίων, 
KDR, ενδοθηλιακά κύτταρα.

Key words: Platelets, CD34+ progenitor cells, angiogen-
esis, platelet microparticles, KDR, endothelial cells.
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1. Εισαγωγή
Η αθηροθρόμβωση αποτελεί μια πολυπαραγοντική, 

παθοφυσιολογική οντότητα που εξαρτάται από γενετι-
κούς, περιβαλλοντικούς και διατροφικούς παράγοντες, 
και είναι από τις κυριότερες αιτίες θανάτου στον δυτικό 
κόσμο.1 Εμπλέκονται διάφοροι παθοφυσιολογικοί μη-
χανισμοί, μερικοί από τους οποίους είναι η φλεγμονή, 
το οξειδωτικό στρες, διαταραχές του μεταβολισμού 
των λιπιδίων και των λιποπρωτεϊνών, διαταραχές των 
μηχανισμών θρόμβωσης και πήξης, και γονιδιακοί πο-
λυμορφισμοί. Η αθηροθρόμβωση αρχίζει από πολύ νω-
ρίς στην παιδική ηλικία και εξελίσσεται ασυμπτωματικά 
καθόλη την ενήλικη ζωή.1 Χαρακτηρίζεται από την ανά-
πτυξη των αθηρωματικών πλακών (αθηροσκλήρωση) η 
οποία στη συνέχεια μπορεί να υποστεί ρήξη οδηγώντας 
στην ενεργοποίηση του μηχανισμού πήξης, με τελικό 
αποτέλεσμα τη θρόμβωση.

Η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου και η προσέλευση 
κυττάρων στον υπενδοθηλιακό χώρο του αρτηριακού 
τοιχώματος θεωρείται ο κυριότερος μηχανισμός έναρ-
ξης της αθηροσκλήρωσης.2,3 Η άμεση ενεργοποίηση 
των αιμοπεταλίων και ο επικείμενος σχηματισμός του 
θρόμβου έπειτα από τη ρήξη της αθηρωματικής πλά-
κας οδηγούν στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ), 
στην περιφερική αρτηριακή νόσο και στο ισχαιμικό αγ-
γειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.1 Κατά την ενεργοποίησή 
τους, τα αιμοπετάλια εκκρίνουν πληθώρα παραγόντων 
και κυτοκινών, μερικοί από τους οποίους επάγουν ενώ 
κάποιοι από αυτούς αναστέλλουν την αγγειογένεση.4,5 

Τα αιμοπετάλια είναι τα πρώτα κύτταρα που προ-
σκολλώνται στο ενεργοποιημένο ενδοθήλιο αλληλεπι-
δρώντας παράλληλα με διαφόρους τύπους λευκοκυτ-
τάρων, όπως τα μονοκύτταρα, τα λεμφοκύτταρα και τα 
ουδετερόφιλα. Πρόσφατες μελέτες in vitro απέδειξαν 
πως τα αιμοπετάλια αλληλεπιδρούν και με τα κυκλο-
φορούντα πρόδρομα CD34+ κύτταρα στο αρτηριακό 
τοίχωμα, επάγοντας τη διαφοροποίησή τους προς εν-
δοθηλιακά κύτταρα, τα οποία πιθανόν συμβάλλουν 
στην αναγέννηση του ενδοθηλίου του αρτηριακού τοι-
χώματος. Ωστόσο μελέτες σε ασθενείς με καρδιαγγεια-
κή νόσο έδειξαν αντικρουόμενα αποτελέσματα σχετικά 
με τα επίπεδα των CD34+ κυττάρων στην κυκλοφορία.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσι-
άσει τον ρόλο των αιμοπεταλίων καθώς και την αλλη-
λεπίδρασή τους με τα πρόδρομα CD34+ κύτταρα στην 
πιθανή αναγέννηση του ενδοθηλίου του αρτηριακού 
τοιχώματος. Επιπλέον, θα συζητηθούν τα αποτελέσμα-
τα των κλινικών μελετών που έχουν γίνει σε ασθενείς 
με στεφανιαία νόσο, ως προς τα επίπεδα των κυκλο-
φορούντων CD34+, την αλληλεπίδραση αιμοπεταλίων-
CD34+, καθώς και οι πιθανές κλινικές επιπτώσεις της 
αλληλεπίδρασης αυτής.

2.  H προσκόλληση των αιμοπεταλίων
στο αρτηριακό τοίχωμα

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα κυκλοφορούντα αι-
μοπετάλια δεν αλληλεπιδρούν με το φυσιολογικό αγ-
γειακό τοίχωμα λόγω της παραγωγής από το ενδοθήλιο 
παραγόντων που αποτρέπουν την προσκόλλησή τους.6 
Στην περίπτωση όμως ενεργοποίησης του ενδοθηλίου 
ή βλάβης της ενδοθηλιακής στιβάδας, τα αιμοπετάλια 
κινούνται προς το σημείο της βλάβης και αρχίζουν να 
κυλούν, χωρίς όμως να προσκολλώνται σταθερά.6,7 Η 
κύλιση είτε επάνω στα ενεργοποιημένα ενδοθηλιακά 
κύτταρα είτε στον υπενδοθηλιακό χώρο επιτυγχάνεται 
με την αλληλεπίδραση του παράγοντα von Willebrand 
(vWF) με την υπομονάδα GPIbα του συμπλέγματος 
του αιμοπεταλιακού υποδοχέα GPIb/V/IX.6 Ο υποδοχέ-
ας αυτός αποτελείται από τις υπομονάδες α και β της 
γλυκοπρωτεΐνης GPI που ενώνονται με δισουλφιδικό 
δεσμό μεταξύ τους και συνδέονται ετεροπολικά με τις 
GPV και GPIX.8–11 Το επόμενο στάδιο της κύλισης των 
αιμοπεταλίων είναι η προσκόλλησή τους στο αρτηρια-
κό τοίχωμα. Εκτός από τις αλληλεπιδράσεις GPIbα-vWF, 
σημαντικό ρόλο στην προσκόλληση των αιμοπεταλίων 
στο αρτηριακό τοίχωμα διαδραματίζει η σύνδεση των 
αιμοπεταλιακών υποδοχέων GPIa/IIa και GPVI με το 
κολλαγόνο.12 Επιπλέον, τα ενεργοποιημένα αιμοπετά-
λια προσδένονται σταθερά στην περιοχή της αγγειακής 
βλάβης διαμέσου της αλληλεπίδρασης της ιντεγκρίνης 
VLA-6 και του υποδοχέα GPIIb/IIIa των αιμοπεταλίων 
στη λαμινίνη και τη φιβρονεκτίνη, αντίστοιχα.12–15 Κατά 
την προσκόλλησή τους, τα αιμοπετάλια εκκρίνουν προ-
φλεγμονώδη μόρια όπως είναι η P-σελεκτίνη, ο ιστικός 
παράγοντας (tissue factor, TF), ο CD40L, οι μεταλλο-
πρωτεϊνάσες ΜΜΡ-1 και ΜΜΡ-2, η ιντερλευκίνη IL-1β 
και οι χημειοκίνες CXCL4 [παράγοντας αιμοπεταλίων 4 
(PF4) και CCL5 (RANTES)],16–19 τα οποία ρυθμίζουν την 
αλληλεπίδραση των αιμοπεταλίων με τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα, την ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κυττά-
ρων, και την επικείμενη προσέλευση των λευκοκυττά-
ρων στην περιοχή της φλεγμονής. Τα προσκολλημένα 
στο ενδοθήλιο αιμοπετάλια λειτουργούν ως ρυθμιστές 
μεταξύ των κυκλοφορούντων κυττάρων του αίματος 
και των ενδοθηλιακών κυττάρων.20–24 Για παράδειγμα, 
προσελκύουν ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα και λεμ-
φοκύτταρα στο αγγειακό τοίχωμα. Επιπλέον, στρατο-
λογούν τα λευκοκύτταρα διαμέσου των αλληλεπιδρά-
σεων PSGL-1/P-σελεκτίνης,25–27 τα δενδριτικά κύτταρα 
διαμέσου των αλληλεπιδράσεων Mac-1 (CD11b/CD18, 
αMβ2)-GPIbα, Mac-1/JAM-C (Junctional adhesion 
molecule-C) και Mac-1/ICAM-2 (Intracellular adhesion 
molecule-2).28
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3.  Η αλληλεπίδραση των αιμοπεταλίων
με τα λευκοκύτταρα
στην αθηροθρόμβωση

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα αιμοπετάλια 
κατά την ενεργοποίησή τους έχουν τη δυνατότητα να 
αλληλεπιδρούν με ενδοθηλιακά κύτταρα, λευκοκύτ-
ταρα και πρόδρομα κύτταρα, εξαιτίας της έκκρισης 
βιοδραστικών παραγόντων αλλά και της ενεργοποί-
ησης διαφόρων υποδοχέων τους.7,29–35 Η αλληλεπί-
δραση των αιμοπεταλίων με τα λευκοκύτταρα είναι 
ένα συχνό φαινόμενο τόσο στη θρόμβωση όσο και 
στις φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Τα αιμοπετάλια ε-
πικοινωνούν με διαφόρους τύπους λευκοκυττάρων, 
όπως είναι τα ουδετερόφιλα, τα μονοκύτταρα και τα 
λεμφοκύτταρα, δια μέσου υποδοχέων και παραγόντων 
που εκκρίνουν.36 Αντίστοιχα, οι παράγοντες που εκ-
κρίνονται από τα λευκοκύτταρα –όπως είναι οι πρω-
τεάσες και το μονοξείδιο του αζώτου– επηρεάζουν τη 
λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων.37 Έχει αποδειχθεί 
πως η αλληλεπίδραση των ενεργοποιημένων αιμοπε-
ταλίων με το ενεργοποιημένο ενδοθήλιο επάγει την 
έκφραση μορίων προσκόλλησης και χημειοκινών από 
αυτά, γεγονός που συμβάλλει στην προσέλευση των 
λευκοκυττάρων και στις περαιτέρω αλληλεπιδράσεις 
αιμοπεταλίων-λευκοκυττάρων.36 Τα συμπλέγματα αι-
μοπετάλια-λευκοκύτταρα εμφανίζουν στην επιφάνειά 
τους αντιγόνα τόσο των αιμοπεταλίων όσο και των 
λευκοκυττάρων.36,37

Η αλληλεπίδραση των αιμοπεταλίων με τα λευκο-
κύτταρα και το ενδοθήλιο μπορεί να πραγματοποιηθεί 
με διαφόρους μηχανισμούς. Τα αιμοπετάλια μπορούν 
αρχικά να αλληλεπιδράσουν με τα κυκλοφορούντα 
λευκοκύτταρα δημιουργώντας συσσωματώματα, και 
στη συνέχεια να επάγουν τη στρατολόγηση περισσό-
τερων λευκοκυττάρων στο ενδοθήλιο. Εναλλακτικά, 
τα ήδη προσκολλημένα αιμοπετάλια στο ενδοθήλιο 
μπορούν να στρατολογούν λευκοκύτταρα.36 Σε εξέ-
λιξη της στρατολόγησής τους από τα αιμοπετάλια, η 
πρόσδεση της P-σελεκτίνης των αιμοπεταλίων στον 
υποδοχέα PSGL-1 των λευκοκυττάρων έχει ως αποτέ-
λεσμα την ενεργοποίηση ενός καταρράκτη σηματο-
δότησης που οδηγεί στην ενεργοποίηση του υποδο-
χέα Mac-1 των λευκοκυττάρων, με τελικό αποτέλεσμα 
την ισχυρή προσκόλληση των αιμοπεταλίων στα λευ-
κοκύτταρα. Το σύμπλοκο Mac-1 που βρίσκεται στα 
λευκοκύτταρα προσδένεται στη γλυκοπρωτεΐνη GPIb 
και στο JAM-C στα αιμοπετάλια.32 Επιπλέον, η αλληλε-
πίδραση P-σελεκτίνη/PSGL-1 επάγει την υπερέκφρα-
ση του ιστικού παράγοντα στα λευκοκύτταρα και τη 
βιοσύνθεση κυτοκινών και άλλων μορίων που συμμε-
τέχουν τόσο στη δημιουργία του θρόμβου όσο και σε 

άλλες παθοφυσιολογικές καταστάσεις, όπως είναι η 
φλεγμονή και η αγγειογένεση.40,41

4.  O ρόλος των αιμοπεταλίων
στην αγγειογένεση

Μεταξύ της πληθώρας παραγόντων που εκκρίνουν 
τα αιμοπετάλια κατά την ενεργοποίησή τους, συγκα-
ταλέγονται αγγειογενετικοί αυξητικοί παράγοντες, κα-
θώς και παράγοντες που αναστέλλουν την αγγειογένε-
ση.42–46 

Ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες των αιμοπετα-
λίων που διεγείρουν την αγγειογένεση είναι: ο VEGF 
(Vascular Endothelial Growth Factor), ο PDGF (Platelet 
Derived Growth Factor), ο FGF (Fibroblast Growth 
Factor), ο EGF (Epidermal Growth Factor), ο HGF 
(Hepatocyte Growth Factor), ο IGF (Insuline-like Growth 
Factor) και ο TGF-β (Transforming Growth Factor-
beta).42–44 Αντίθετα, από τους πιο διαδεδομένους ανα-
στολείς της αγγειογένεσης που εκκρίνονται από τα αι-
μοπετάλια είναι: η θρομβοσπονδίνη-1 (TSP-1), ισχυρός 
αναστολέας του πολλαπλασιασμού των ενδοθηλιακών 
κυττάρων και ταυτόχρονα επαγωγέας της απόπτωσης 
των κυττάρων αυτών, η αγγειοστατίνη, η ενδοστατίνη 
και οι TIMPs (Tissue Inhibitors of Metalloproteinases) (-1 
και -4)45,46 (πίνακας 1).

H ρύθμιση και η έκκριση των παραπάνω παραγόντων 
κατά την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων εξαρτώνται 
από εξειδικευμένους υποδοχείς. Σε αυτήν την κατηγο-
ρία ανήκουν οι υποδοχείς PAR-s (Proteinase-Activated 
Receptor). Ο PAR-1 και ο PAR-4 είναι διαμεμβρανικοί υ-
ποδοχείς που ενεργοποιούνται από πρωτεάσες, εκφρά-
ζονται στην επιφάνεια των ανθρώπινων αιμοπεταλίων, 
και ενεργοποιούνται από τη θρομβίνη.47 Ο PAR-4, σε α-
ντίθεση με τον PAR-1, επηρεάζει την ενεργοποίηση των 
αιμοπεταλίων μόνο σε υψηλές συγκεντρώσεις θρομβί-
νης.48 Έχει αποδειχθεί πως οι υποδοχείς αυτοί διαδρα-
ματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργικότητα των αι-
μοπεταλίων και στην έκκριση βιολογικά δραστικών πα-
ραγόντων όπως είναι ο αναστολέας της αγγειογένεσης 
ενδοστατίνη αλλά και ο αγγειογενετικός παράγοντας 
VEGF.47 Η διέγερση των ανθρώπινων αιμοπεταλίων με 
τον αγωνιστή του PAR-1 οδηγεί σε αύξηση της έκκρισης 
του VEGF και μείωση της ενδοστατίνης, σε αντίθεση 
με την ενεργοποίηση του PAR-4 η οποία έχει ως απο-
τέλεσμα την έκφραση της ενδοστατίνης.47 Συνεπώς, οι 
υποδoχείς PAR-1 και PAR-4 στα ανθρώπινα αιμοπετάλια 
λειτουργούν αντίστροφα στη ρύθμιση της έκκρισης 
βιολογικά δραστικών μορίων, όπως ο VEGF και η ενδο-
στατίνη, που επάγουν ή αναστέλλουν την αγγειογένε-
ση, αντίστοιχα.47
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5.  Η αλληλεπίδραση των αιμοπεταλίων
με τα πρόδρομα CD34+ κύτταρα

Τα CD34+ αποτελούν έναν πολύ καλά χαρακτηρισμέ-
νο πληθυσμό βλαστοκυττάρων τα οποία μπορούν να 
διαφοροποιηθούν σε διαφορετικούς κυτταρικούς τύ-
πους, όπως τα ενδοθηλιακά και τα λεία μυϊκά κύτταρα. 
Oι κύριες πηγές παραγωγής των CD34+ είναι ο μυελός 
των οστών και ο ομφάλιος λώρος. Σε διάφορες παθο-
λογικές καταστάσεις απεδείχθη πως επάγουν την αγγει-
ογένεση σε ζωικά μοντέλα, χωρίς ωστόσο να είναι πλή-
ρως κατανοητός ο μηχανισμός.48 Όλο και περισσότερο 
αυξάνονται οι μελέτες που υποστηρίζουν τον ρόλο των 
CD34+ στην αγγειογένεση και στην αποκατάσταση του 
κατεστραμμένου ενδοθηλίου του αρτηριακού τοιχώμα-
τος, ωστόσο ο πλήρης μηχανισμός παραμένει υπό διε-
ρεύνηση. Η υπόθεση είναι πως τα CD34+ κινητοποιού-
νται από τον μυελό των οστών και προσκολλώνται στο 
τραυματισμένο αρτηριακό τοίχωμα, όπου στη συνέχεια 
διαφοροποιούνται είτε σε ενδοθηλιακά, είτε σε λεία μυ-
ϊκά κύτταρα αποκαθιστώντας πλήρως την ακεραιότητα 
του τραυματισμένου αρτηριακού τοιχώματος.49,50

Τα CD34+ πρόδρομα κύτταρα χαρακτηρίζονται από 
την ύπαρξη σε αυτά της πρωτεΐνης CD34 –η οποία απο-
τελεί έναν πολύ γνωστό δείκτη για τα πρόδρομα κύττα-
ρα του αίματος και του μυελού των οστών–, καθώς και 
των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων και των πρό-
δρομων ενδοθηλιακών κυττάρων.51 Πρόκειται για μια 
Ο-γλυκοζυλιωμένη διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη μορι-
ακού βάρους 105–120 kDa. Αν και η βιολογική λειτουργία 

της και η ρύθμισή της δεν είναι ακόμα πλήρως κατανο-
ητές, υπάρχουν ενδείξεις πως η CD34 συμμετέχει σε δι-
άφορες διεργασίες, όπως είναι η ρύθμιση της αλληλεπί-
δρασης διάφορων κυττάρων και η χημειοταξία τους.52,53 

H διαταραχή ή η ρήξη της αθηρωματικής πλάκας δι-
εγείρει τα αιμοπετάλια, τα οποία προσκολλώνται και 
συσσωρεύονται στην περιοχή της βλάβης. Μεταξύ των 
άλλων γεγονότων τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια αλ-
ληλεπιδρούν με τα CD34+. Τα κυκλοφορούντα CD34+ κυ-
λούν πάνω στα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια διαμέσου 
ασθενών συνδέσεων της P-σελεκτίνης των αιμοπεταλί-
ων με τον αντίστοιχο υποδοχέα της PSGL-1 που εντοπί-
ζεται στα CD34+ κύτταρα.54 Αποδείχθηκε σε πειράματα 
που έγιναν σε ποντίκια, πως εκτός από την αλληλεπίδρα-
ση αυτή φαίνεται πως η P-σελεκτίνη μπορεί να συνδεθεί 
και στον υποδοχέα GPIIb, ο οποίος υπάρχει και εκφράζε-
ται στα CD34+.35 Επιπλέον, τα αιμοπετάλια εκφράζουν το 
μόριο προσκόλλησης JAM-A που προσδένεται είτε στον 
υποδοχέα του LFA-1 (Lymphocyte Function-Associated 
Antigen-1) των CD34+ (ετεροφυλική σύνδεση), είτε 
αλληλεπιδρώντας με το JAM-A (Junctio nal Adhesion 
Molecule-A, που επίσης εκφράζουν τα CD34+ (ομοφυ-
λική σύνδεση), συμβάλλοντας στην προσκόλληση των 
ανθρώπινων πρόδρομων κυττάρων στα αιμοπετάλια58 
(σχήμα 1). Επιπρόσθετα, το JAM-A συμβάλλει στη διαφο-
ροποίηση των CD34+ σε πρόδρομα ενδοθηλιακά κύττα-
ρα (Εndothelial Progenitor Cells, EPCs), διευκολύνοντας 
την επανενδοθηλιοποίηση in vitro.57 Αντιθέτως, το μόριο 
προσκόλλησης JAM-C που εκκρίνεται από τα αιμοπετά-
λια αποδείχθηκε πως αν και προάγει τη στρατολόγηση 

Πίνακας 1. Παράγοντες των αιμοπεταλίων και η δράση τους στην αγγειογένεση.

Αγγειογενετικοί
παράγοντες

Λειτουργία Αναστολείς
αγγειογένεσης

Λειτουργία

VEGF Επαγωγή της αγγειογένεσης,
νεοαγγειο γένεσης, αγγειακής
διαπερατότητας

TSP-1 Αναστολή ανάπτυξης πολλαπλασιασμού 
και επιβίωσης ενδοθηλιακών
κυττάρων

PDGF Στρατολόγηση λείων μυϊκών κυττάρων Αγγειοστατίνη Καταστολή της αγγειογένεσης
στους όγκους

FGF, bFGF Επαγωγή της αγγειογένεσης Ενδοστατίνη Αναστολή ανάπτυξης και μετανάστευσης 
ενδοθηλιακών κυττάρων

EGF Κυτταρική αύξηση, πολλαπλασιασμός
και διαφοροποίηση των κυττάρων

TIMPs Καταστολή ανεξέλεγκτης αγγειογένεσης

HGF Επαγωγή της αγγειογένεσης

IGF Επαγωγή του κυτταρικού
πολλαπλασιασμού

TGF-β Επαγωγή της αγγειογένεσης

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), PDGF (Platelet Derived Growth Factor), FGF (Fibroblast Growth Factor), ΕGF (Epidermal 
Growth Factor), HGF (Hepatocyte Growth Factor), IGF (Insulin-like Growth Factor), TGF-β (Transforming Growth Factor), TSP-1 
(Thrombospondin-1), TIMPs (Tissue Inhibitors of Metalloproteinases)
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Επισημαίνεται ιδιαίτερα πως χωρίς την ύπαρξη των 
αιμοπεταλίων τα CD34+ δεν μπορούν να προσκολλη-
θούν στο αρτηριακό τοίχωμα, καθώς τα CD34+ δεν δια-
θέτουν κατάλληλους υποδοχείς για αλληλεπίδραση με 
πρωτεΐνες του υπενδοθηλιακού χώρου, όπως το κολλα-
γόνο τύπου Ι.57

Η αλληλεπίδραση των αιμοπεταλίων με τα CD34+ 
έχει ως αποτέλεσμα την έκφραση του ενδοθηλιακού 
φαινοτύπου από τα CD34+. Πρόσφατες μελέτες απέδει-
ξαν πως τα κυκλοφορούντα CD34+ πρόδρομα κύτταρα 
εκφράζουν σε μικρό βαθμό τον υποδοχέα KDR (kinase-
insert domain-containing receptor) του αυξητικού πα-
ράγοντα VEGF, χαρακτηριστικό υποδοχέα των ενδοθη-
λιακών κυττάρων.56 Η προσκόλληση των CD34+ πάνω 
στα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια στην περιοχή της 
αγγειακής βλάβης έχει ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση 
μεγαλύτερης ποσότητας KDR –το οποίο βρίσκεται σε 
κυστίδια στο εσωτερικό των CD34+– προς την επιφά-
νειά τους, μετατρέποντάς τα έτσι σε πρόδρομα ενδο-
θηλιακού τύπου κύτταρα56 (σχήμα 2α).

και την προσκόλληση των CD34+ στα αιμοπετάλια, δεν 
επάγει τη διαφοροποίησή τους προς τον ενδοθηλιακό 
φαινότυπο in vitro59 (πίνακας 2).

Ένας άλλος μηχανισμός της αλληλεπίδρασης των 
CD34+ πρόδρομων κυττάρων με τα αιμοπετάλια εί-
ναι διαμέσου του υποδοχέα CXCR4 των CD34+ και της 
χημειοκίνης SDF-1α (CXCL12), που εκκρίνεται από τα 
αιμοπετάλια.30–35,55,56 Κατά την ενεργοποίησή τους 
τα αιμοπετάλια εκκρίνουν τoν SDF-1α, διαμέσου του 
οποίου επιτυγχάνεται η πρωτογενής προσκόλληση 
των πρόδρομων CD34+ κυττάρων στην επιφάνεια των 
συσσωρευμένων αιμοπεταλίων στο αρτηριακό τοίχω-
μα.30 Ο ρόλος του SDF-1α στην αλληλεπίδραση των 
αιμοπεταλίων με τα CD34+ ενισχύεται και από πειρά-
ματα που έδειξαν πως η προσκόλληση των CD34+ κυτ-
τάρων σε ακινητοποιημένα αιμοπετάλια αναστέλλεται 
σημαντικά παρουσία μονοκλωνικού αντισώματος έ-
ναντι του SDF-1α ή έναντι του υποδοχέα του, CXCR4, 
στα CD34+, υποδεικνύοντας ότι ο SDF-1α που εντο-
πίζεται και εκκρίνεται από τα αιμοπετάλια επάγει την 
αλληλεπίδραση CD34+-αιμοπεταλίων.57

Σχήμα 1. Αλληλεπίδραση αιμοπεταλίων με τα CD34+. 

JAM-C

SDF-1

LFA-1

P-selectin

JAM-A JAM-A
CXCR4

PSGL-1CD34+
ΜΑC-1

Αιμοπετάλιο

Πίνακας 2. Τρόποι αλληλεπίδρασης των αιμοπεταλίων με τα πρόδρομα CD34+ κύτταρα.

Αιμοπετάλια CD34+ Λειτουργία

P-σελεκτίνη PSGL-1 Προσκόλληση, κύλιση
SDF-1 CXCR4 Στρατολόγηση CD34+, διαφοροποίηση προς ενδοθηλιακό φαινότυπο
JAM-A JAM-A Προσκόλληση, διαφοροποίηση CD34+ προς ενδοθηλιακό φαινότυπο
JAM-A LFA-1 Προσκόλληση, διαφοροποίηση προς ενδοθηλιακό φαινότυπο
JAM-C Mac-1 Στρατολόγηση, προσκόλληση

  διαφοροποίηση προς ενδοθηλιακό φαινότυποVEGF KDR

PSGL-1 (P-selectin glycoprotein ligand), SDF-1 (Stromal derived factor-1), CXCR4 (CXC Receptor type 4), JAM-A (Junctional 
adhesion molecule A), LFA-1 (Lymphocyte function-associated antigen-1), JAM-C (Junctional adhesion molecule C), Mac-1 
(Macrophage-1 antigen), VEGF (Vascular endothelial growth factor), KDR (Kinase insert domain)

Σχήμα 2. (α) Διαφοροποίηση των πρόδρομων CD34+ κυττά-
ρων σε CD34+/KDR+, (β) Τα PMPs διαφοροποιούν τα πρόδρο-
μα CD34+ κύτταρα σε CD34+/KDR+.

CD34+
CD34+/KDR+CD34+

CD34+CD34+

CD34+

CD34+

CD34+

Κύλιση

ΕC

ΕC

PMPs

CD34+/
KDR+

CD34+/
KDR+

(α)

(β)
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Ωστόσο, η αλληλεπίδραση των αιμοπεταλίων με τα 
CD34+ μπορεί να έχει τον αντίθετο ρόλο σε σχέση με 
τα όσα μέχρι τώρα αναφέραμε, εάν συνυπάρχουν πα-
ράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο, όπως είναι 
τα αυξημένα επίπεδα της LDL-χοληστερόλης και της ο-
ξειδωμένης LDL (ox-LDL). Συνεπώς, η αλληλεπίδραση 
μεταξύ αιμοπεταλίων και CD34+ κυττάρων μπορεί αρχι-
κά να συμβάλει στη διαφοροποίηση των CD34+ πρώτα 
σε μονοκύτταρα και στη συνέχεια σε μακροφάγα και σε 
αφρώδη κύτταρα, τα οποία αποτελούν ένα χαρακτηρι-
στικό παθολογικό εύρημα των πρώτων σταδίων ανά-
πτυξης της αθηρωματικής πλάκας33,34 (σχήμα 3).

Εκτός όμως από την επίδραση των αιμοπεταλίων στα 
CD34+, έχει δειχθεί πως και τα πρόδρομα κύτταρα ενδο-
θηλιακού τύπου EPCs επηρεάζουν αντίστοιχα τη συσ-
σώρευση των αιμοπεταλίων με τους αγγειογενετικούς 
και αγγειοδραστικούς παράγοντες που εκκρίνουν.56 Ο 
ρόλος των πρόδρομων κυττάρων στην επαγόμενη από 
θρομβίνη ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων μελετήθη-
κε πρόσφατα με πειράματα κυτταρομετρίας ροής.56 
Παρατηρήθηκε πως τα EPCs προσδένονται στα ενερ-
γοποιημένα αιμοπετάλια διαμέσου της P-σελεκτίνης/
PSGL-1, με αποτέλεσμα την αναστολή της περαιτέρω 
ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων καθώς και της συσ-
σώρευσης και προσκόλλησής τους στο κολλαγόνο.56 

6.  H αλληλεπίδραση των PMPs
με τα CD34+ πρόδρομα κύτταρα

Τα αιμοπετάλια εκκρίνουν πολλούς βιοδραστικούς 
παράγοντες ενσωματωμένους σε μεμβρανικά κυστί-
δια γνωστά και ως μικροσωματίδια των αιμοπεταλίων 
(PMPs).61 Τα PMPs συμμετέχουν σε διάφορες παθοφυ-
σιολογικές καταστάσεις όπως είναι η φλεγμονή, η πήξη 
του αίματος και η αθηρογένεση. 

Μεταξύ άλλων, τα PMPs εκφράζουν υποδοχείς προ-
σκόλλησης αλλά και χημειοκινών που προέρχονται α-
πό τα αιμοπετάλια, όπως είναι η GPIIb/IIIa, η GPIb και ο 
CXCR4.61 Συνεπώς, τα PMPs αποτελούν έναν μηχανισμό 
στοχευμένης μεταφοράς βιοδραστικών ουσιών από τα 

αιμοπετάλια σε άλλα κύτταρα, οδηγώντας στην ενερ-
γοποίησή τους.61 Για παράδειγμα, πρωτεΐνες των PMPs 
που βρέθηκαν στην επιφάνεια των πρόδρομων ενδο-
θηλιακών κυττάρων αναλύθηκαν με υγρή χρωματο-
γραφία-φασματομετρία μάζας, και απεδείχθη πως πρό-
κειται για πρωτεΐνες των αιμοπεταλίων.62

Τα PMPs μεταφέρουν υποδοχείς προσκόλλησης (π.χ. 
GPIb) στα αιμοποιητικά πρόδρομα κύτταρα, ενισχύο-
ντας τη στρατολόγηση αυτών των κυττάρων στον ιστό-
στόχο. Πειράματα έδειξαν πως τα PMPs προσδένονται 
και δημιουργούν ένα περίβλημα γύρω από CD34+ προ-
καλώντας την προσκόλληση των CD34+ στα ενδοθηλι-
ακά κύτταρα.62 Τα PMPs επιπλέον, ενισχύουν την προ-
σκόλληση των πρόδρομων κυττάρων στις πρωτεΐνες 
της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας –ινωδογόνο, φιβρο-
νεκτίνη και βιτρονεκτίνη– κάτω από συνθήκες ροής, και 
ακόμα συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των CD34+ σε 
κύτταρα ενδοθηλιακού τύπου61,62 (σχήμα 2β). Αυτό επι-
βεβαιώνεται και από πειράματα που έγιναν σε ποντίκια, 
τα οποία απέδειξαν πως μετά από τραυματισμό της κα-
ρωτίδας, πρόδρομα κύτταρα που περιβάλλονταν από 
PMPs συνέβαλαν στην απόλυτη επανενδοθηλιοποίησή 
της 5 ημέρες μετά τον τραυματισμό, υποδηλώνοντας 
πως τα PMPs προκαλούν τη διαφοροποίηση των CD34+ 
πρόδρομων κυττάρων σε ενδοθηλιακά κύτταρα.63 Τα 
κύτταρα αυτά στην πραγματικότητα απέκτησαν ενδο-
θηλιακό χαρακτήρα και αγγειογενετικές ιδιότητες, έπει-
τα από αλληλεπίδραση με τα PMPs.62 Γενικά, τα PMPs 
επάγουν αλλαγές στον φαινότυπο των πρόδρομων 
κυττάρων, καθώς ελέγχουν-καθορίζουν την έκφραση 
στην επιφάνειά τους ποικίλων ενδοθηλιακών, λευκο-
κυτταρικών και αιμοποιητικών δεικτών.61

7.  Τα CD34+ πρόδρομα κύτταρα
σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο

Οι μελέτες για τον πληθυσμό των CD34+ και την αλληλε-
πίδρασης των κυττάρων αυτών με τα αιμοπετάλια έχουν 
ως στόχο τη διερεύνηση της πιθανής κλινικής σημασίας 
της αλληλεπίδρασης αυτής. Μελέτες που έχουν γίνει σε 
ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) απέδειξαν 
πως τα επίπεδα των CD34+ στο περιφερικό αίμα είναι ι-
διαιτέρως αυξημένα.64–68 Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτές 
τις μελέτες, τα CD34+ που εκφράζουν τον ενδοθηλιακό 
φαινότυπο KDR+ και εκφράζονται ως CD34+/KDR+ είναι 
σημαντικά αυξημένα σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του 
μυοκαρδίου (OEM).64 Ταυτόχρονα, σε αυτούς τους ασθε-
νείς είναι αυξημένα τα επίπεδα του VEGF. Η συσχέτιση 
των επιπέδων των CD34+/KDR+ με τον VEGF ενίσχυσε την 
υπόθεση πως τα αυξημένα επίπεδα του VEGF κατά την ε-
νεργοποίηση των αιμοπεταλίων είναι υπεύθυνα για την κι-
νητοποίηση των CD34+/KDR+ από τον μυελό των οστών.64 

Σχήμα 3. Διαφοροποίηση των πρόδρομων CD34+ κυττάρων 
σε αφρώδη κύτταρα.

CD34+
CD34+

CD34+

Μακροφάγα

Αφρώδη κύτταρα

CD34+

CD34+



34   Π. Τατσίδου και Α.Δ. Τσελέπης

© 2014 Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

Επίσης, έχει δειχθεί πως τα επίπεδα της P-σελεκτίνης και 
του SDF-1α που εκκρίνονται από τα αιμοπετάλια είναι ιδι-
αιτέρως αυξημένα σε ασθενείς με ΟΕΜ, γεγονός που σχε-
τίζεται θετικά με τα αυξημένα επίπεδα των CD34+ και με 
τον βαθμό ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων σε ασθενείς 
με ΟΣΣ.64 Πιθανόν η Ρ-σελεκτίνη και ο SDF-1 να αλληλε-
πιδρούν με τους αντίστοιχους εξειδικευμένους υποδοχείς 
τους PSGL-1 και CXCR-4 στα CD34+ και να επάγουν την 
κινητοποίησή τους στην κυκλοφορία από τον μυελό των 
οστών.66 Σε περιπτώσεις οξείας φλεγμονής που σχετίζε-
ται με ΟΕΜ, τα αυξημένα επίπεδα των CRP και της ιντερ-
λευκίνης 8 (IL-8), συσχετίζονται θετικά με τον αριθμό των 
CD34+/KDR+. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως η IL-8, εκτός 
από την προφλεγμονώδη δράση της έχει αποδειχθεί ότι 
επάγει τη στρατολόγηση των CD34+ στην κυκλοφορία.67

Ωστόσο, τα επίπεδα των κυκλοφορούντων CD34+ και 
CD34+/KDR+ εμφανίζονται μειωμένα σε ασθενείς με στα-
θερή στεφανιαία νόσο (ΣΣΝ), και αυτό εξηγείται γιατί πα-
ράγοντες κινδύνου της αθηροσκλήρωσης, όπως το κά-
πνισμα, η υπερχοληστερολαιμία, η υπέρταση και ο δια-
βήτης, σχετίζονται αντιστρόφως ανάλογα με τον αριθμό 
των κυκλοφορούντων CD34+/KDR+.69,70 Ο μηχανισμός με 
τον οποίο μειώνεται ο αριθμός των CD34+/KDR+ εξαιτίας 
των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου παραμένει 
αδιευκρίνιστος. Λόγω του ότι ο συνολικός πληθυσμός 
των κυκλοφορούντων CD34+ δεν μεταβάλλεται στους 
ασθενείς αυτούς, είναι πιθανόν να υπάρχει μια διαδικα-
σία η οποία στοχεύει αποκλειστικά στον υποπληθυσμό 
των CD34+/KDR+, προκαλώντας τη μείωσή τους. Στα 
πλαίσια αυτά έχει προταθεί ένας πιθανός μηχανισμός, 
ότι τα κυκλοφορούντα CD34+/KDR+ είναι πιο επιρρεπή 
στην κυτταρική απόπτωση, καθώς παράγοντες καρδι-
αγγειακού κινδύνου –όπως το κάπνισμα– αυξάνουν το 
οξειδωτικό στρες το οποίο προκαλεί κυτταρικό θάνατο. 
Εναλλακτικά, μπορεί κάποιοι παράγοντες κινδύνου για 
καρδιαγγειακή νόσο να παρεμβαίνουν στα σηματοδοτι-
κά μονοπάτια που ρυθμίζουν τη διαφοροποίηση και την 
κινητοποίηση των CD34+/KDR+71 (πίνακας 3). 

Πρόσφατη μελέτη σε ασθενείς με ΟΣΣ απέδειξε πως 
τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια των ασθενών αλληλε-
πιδρούν με τα κυκλοφορούντα CD34+, με αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται συσσωματώματα.66 Συγκεκριμένα, 
τα επίπεδα των αιμοπεταλίων-CD34+ είναι αυξημένα σε 
ασθενείς με ΟΕΜ συγκριτικά με τα φυσιολογικά άτομα, 
και επιπλέον τα επίπεδα αυτά εξαρτώνται και από την 
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή που λαμβάνουν οι ασθενείς. 
Ασθενείς υπό ασπιρίνη ή υπό διπλή αντιαιμοπεταλιακή 
αγωγή (ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη) παρουσιάζουν ση-
μαντικά μειωμένα επίπεδα αιμοπεταλίων-CD34+.66 

Σε αντίθεση με όσα προαναφέραμε, υπάρχουν με-
λέτες που παρουσιάζουν αντίθετα αποτελέσματα με 
τα παραπάνω, δηλαδή ότι τα επίπεδα των CD34+/KDR+ 
είναι αυξημένα στους ασθενείς με ΟΣΣ. Παρατηρείται 
λοιπόν πως οι μέχρι τώρα κλινικές μελέτες παρουσι-
άζουν αντιφατικά αποτελέσματα για τα επίπεδα των 
κυκλοφορούντων CD34+ σε ασθενείς με καρδιαγγεια-
κή νόσο, και για τον λόγο αυτόν το φαινόμενο χρήζει 
περαιτέρω μελέτης. Επίσης θα πρέπει να διερευνηθεί 
περισσότερο η αλληλεπίδραση των αιμοπεταλίων με 
τα CD34+ κύτταρα στους ασθενείς αυτούς. 

8. Συμπεράσματα

Το πρώτο βήμα στην αιμόσταση και τη θρόμβωση 
είναι η προσκόλληση των αιμοπεταλίων στο διερρηγ-
μένο αγγείο. Κατά την προσκόλλησή τους τα αιμο-
πετάλια εκκρίνουν ή εκφράζουν στη μεμβράνη τους 
ποικίλα προ-φλεγμονώδη μόρια και χημειοκίνες, οι 
οποίες ρυθμίζουν την αλληλεπίδρασή τους με τους 
διαφόρους τύπους λευκοκυττάρων καθώς και με τα 
ενδοθηλιακά κύτταρα. Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν 
πως τα αιμοπετάλια αλληλεπιδρούν και με τα πρό-
δρομα CD34+, δια φοροποιώντας τα σε ενδοθηλιακά 
κύτταρα, και με τον τρόπο αυτόν συμμετέχουν στην 
αναγέννηση του ενδοθηλίου. Σημαντικό ρόλο στην 
προσέλευση των CD34+ στην περιοχή της αγγειακής 
βλάβης διαδραματίζει η έκκριση της χημειοκίνης SDF-
1α από τα αιμοπετάλια. Επιπλέον, τα μικροσωματίδια 
των αιμοπεταλίων φαίνεται πως ενισχύουν τη στρατο-
λόγηση των CD34+ στην περιοχή της αγγειακής βλά-
βης, καθώς και τη διαφοροποίησή τους σε ενδοθηλι-
ακά κύτταρα.

Aπό κλινικής άποψης, αν και τα επίπεδα των CD34+ 
φαίνονται αυξημένα στα ΟΣΣ ενώ είναι μειωμένα στους 
ασθενείς με ΣΣΝ, η συμβολή τους στην παθοφυσιολο-
γία της νόσου αλλά και η κλινική σημασία της ανίχνευ-
σης των επιπέδων τους καθώς και του προσδιορισμού 
των αλληλεπιδράσεων με τα αιμοπετάλια στο περιφερι-
κό αίμα, χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. 

Η πλήρης κατανόηση του μηχανισμού της αλληλεπί-
δρασης των αιμοπεταλίων με τα πρόδρομα CD34+ θα 
συμβάλει στην περαιτέρω κατανόηση του μηχανισμού 

Πίνακας 3. Τα επίπεδα των πρόδρομων CD34+ κυττάρων 
στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο.

Μελέτη Ασθενείς CD34+

Wojakowski W et al 2004 OEM ↑
Shintani S et al 2001 OEM ↑
Stellos K et al 2013 OEM ↑
Massa M et al 2005 OEM ↑
Eizawa T  et al 2004 ΣΣΝ ↓
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της αναγέννησης του αγγειακού τοιχώματος, και στην 
πρόληψη του σχηματισμού του θρόμβου, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.
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ΑΒSTRACT: Atherosclerosis, the underlying mecha-
nism of cardiovascular diseases, is a multifactorial 
process including several cellular and molecular al-
terations. Haemostasis is thought to play a crucial role 
in the onset and perpetuation of atherosclerosis and is 
characterized by a delicate balance that exists between 
four major components: the vascular endothelium; 
platelets; the coagulation pathways, and fibrinolysis. 
Many epidemiological studies confirm an inverse re-
lationship between light to moderate alcohol consump-
tion and cardiovascular events, and most of them have 
suggested the superiority of wine among alcoholic 
beverages. Under this perspective, studies have been 
implemented in order to investigate the effect of acute 
or chronic wine consumption on biochemical markers 
associated with cardiovascular diseases. In this review, 
emphasis will be given in the effect of chronic wine 
consumption on haemostatic system.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η αθηροσκλήρωση, που αποτελεί τον 
βασικό μηχανισμό των καρδιαγγειακών νοσημάτων, εί-
ναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία που περιλαμβάνει 
τόσο κυτταρικές όσο και μοριακές μεταβολές. Η αιμό-
σταση θεωρείται ότι εμπλέκεται στην έναρξη και την 
εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης και χαρακτηρίζεται από 
μια ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ τεσσάρων κύριων συ-
νιστωσών: το αγγειακό ενδοθήλιο, τα αιμοπετάλια, την 
πήξη του αίματος και την ινωδόλυση. Πολλές επιδημι-
ολογικές μελέτες επιβεβαιώνουν μια αντίστροφη σχέση 
μεταξύ της ελαφριάς έως μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ 
και της εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων, και οι 
περισσότερες από αυτές έχουν προτείνει την υπεροχή 
του κρασιού έναντι των άλλων αλκοολούχων ποτών. Σε 
αυτά τα πλαίσια, κλινικές δοκιμές έχουν εφαρμοστεί με 
σκοπό να μελετήσουν την επίδραση της άμεσης ή μα-
κροχρόνιας κατανάλωσης κρασιού σε βιοχημικούς δεί-
κτες που σχετίζονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις. 
Σε αυτό το άρθρο ανασκόπησης θα δοθεί έμφαση στην 
επίδραση της μακροχρόνιας κατανάλωσης κρασιού στο 
σύστημα της αιμόστασης.

© 2014 Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
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1. Introduction 

Cardiovascular diseases (CVDs) consist of several 
pathological conditions that affect the heart and the 
blood vessels and cause 47% of all deaths in Europe.1 
Death rates from coronary heart disease (CHD) are 
generally higher in Central and Eastern Europe than 
in Northern, Southern and Western Europe.1 Especially 
in Greece, almost 43% of the deaths in 2011 were at-
tributed to CVDs according to the Hellenic Statistical 
Authority.2 More specifically, the first cause of deaths 
was stroke (31%) and the third was coronary heart dis-
ease (24%), with the 72% of them observed above the 
age of 75 years.2

Atherosclerosis, the underlying mechanism of CVDs, 
is a multifactorial process including several cellular and 
molecular alterations. Inflammation, oxidative stress 
and thrombosis underlie its onset and perpetuation.3,4 
The process of atherosclerotic lesion could be clas-
sified in the following essential steps: (a) endothelial 
dysfunction; (b) infiltration of LDL particles as well as 
circulating leukocytes into the subendothelium; (c) LDL 
oxidation; (d) monocyte-derived macrophages acquire 
the phenotype of foam cells; (e) smooth muscle cells 
(SMC) migration and proliferation in the subendothe-
lium; (f) structural endothelial lesion followed by plate-
let deposition and thrombus formation.3 Haemostatic 
system participates in the above mechanisms, which 
also involve platelet activation (primary haemostasis), 
mechanisms of coagulation and fibrinolysis (secondary 
haemostasis). 

Atherothrombosis, in particular, is a multifocal and 
diffuse pathological process affecting the arterial wall, 
characterized by the development of atheromatous 
plaques and eventually their rupture and the subse-
quent activation of the coagulation cascade, leading to 
thrombosis. The thrombotic process is the main com-
plication of atherosclerosis and results in the presenta-
tion of the acute coronary syndromes (ACS).5

Among other pro-inflammatory and thrombotic 
media tors Platelet-Activating Factor (PAF, 1-O-alkyl-
2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine) and oxidized-
phospholipids have been proposed to play a crucial 
role in the initiation and prolongation of the athero-
sclerotic lesion.3,6

Many epidemiological studies confirm an inverse 
relationship between light to moderate alcohol con-
sumption and cardiovascular events or all-cause mor-

tality in apparently healthy individuals or patients with 
CVDs.7,8 The dose-response relationship between alco-
hol intake and rate of cardiovascular events and of all-
cause mortality has been depicted as a U- or J-shaped 
curve. 

Renaud and De Lorgeril9 in 1992, based on the find-
ings of the MONICA (MONItoring system for CArdio-
vascular disease) project, a worldwide program organ-
ized by the World Health Organization, introduced the 
term  "French Paradox" to describe the epidemiologi-
cal observation that French people exhibit relatively 
low prevalence of CHD, despite the fact that their diet 
is relatively rich in saturated fats. As the consump-
tion of alcohol, especially wine, was much higher in 
France than in most Western countries, Renaud and 
De Lorgeril concluded that wine drinking habit pro-
tect French from CHD. Following this observation, 
several epidemiological studies have suggested that 
wine may be more beneficial than other alcoholic 
beverages, and a J-shaped relationship between wine 
consumption and vascular risk as well as cardiovascu-
lar mortality has been found.10–12 However, it should 
be mentioned that few studies do not support this 
superiority.13–15 This scientific controversy may be at-
tributed to the fact that many studies, especially the 
earlier ones, did not adequately control for potential 
confounders.

The superiority of wine is thought to be attributed 
to its micro-constituents. Apart from ethanol there are 
also other micronutrients, phenolic compounds and 
phospho- and glyco-lipids.16,17 Wine compounds have 
been found to exert antioxidant, anti-inflammatory 
and anti-thrombotic properties, and therefore to inhib-
it or hinder several steps of atherosclerosis. Noteworthy 
to mention that there are already outstanding reviews 
about their protective actions.17–19

Moreover, it is commonly accepted that randomized 
controlled trials offer more concrete answers to sev-
eral medical raised questions than observational stud-
ies. Under this perspective, clinical studies have been 
implemented, mainly in healthy volunteers and rarely 
in patients, in order to investigate the acute or chronic 
effect of wine consumption on biochemical markers 
associated with cardiovascular diseases. The results 
from these studies indicate a favorable effect on lipid 
biomarkers and especially on HDL particles,20 while 
there is no evidence, at present, that wine consump-
tion provides antioxidant benefits in healthy volun-
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teers other than to counteract a possible pro-oxidative 
effect of the alcohol.21 As far as inflammatory markers 
concerning, the results are not yet certified and more 
studies are needed in order to obtain more stable evi-
dence.20,22

In this review, emphasis will be given in the effect 
of wine consumption on haemostatic system. For this 
reason, firstly a brief description of haemostatic sys-
tem will be given followed by: (a) data concerning the 
in vitro effects of wine micro-constituents, and (b) data 
obtain from long-term intervention studies. 

2.  Haemostasis and its major
components

Haemostasis is the physiological process which pre-
vents the blood loss from injured vascular ensuring its 
wall’s integrity and tightness. A delicate balance ex-
ists between four major components: the vascular en-
dothelium; platelets; the coagulation pathways, and 
fibrinolysis.

Coagulation mechanism is activated through two 
pathways; the intrinsic pathway and the extrinsic path-
way. Extrinsic proceeding is activated when tissue fac-
tor (TF) binds to blood coagulation factor VII, in order 
to form a VIIa-TF complex, which catalyses the X factor 
activation to Xa23 (figure 1). Intrinsic pathway is acti-
vated by the XII factor, which is converted to XIIa when 
it comes in contact with specific surfaces such as the 
collagen from injured area. After that, a serial activa-
tion of several factors follows.24 These two pathways 
result in the same final step, the formation of Xa fac-
tor, which catalyses prothrombin (factor II)/thrombin 
(factor IIa) conversion. Thrombin participates in fi-
brinogen remodeling and fibrin polymer formation, a 
fibrous mesh, which is converted into a steady three 
dimension clot, which traps platelets, erythrocytes 
and other cells, forming a thrombus.25 The thrombus 
could be removed by fibrinolysis process. Its main en-
zyme, plasmin is formed by plasminogen and has high 
affinity interaction with fibrin.26,27 Plasmin degrades 
the fibrin clot, leading to the production of circulat-
ing fragments (fibrin degradation products known as 
D-dimer)26,27(figure 1). There have been determined 
two main plasminogen activators, tissue-type and 
urokinase-type plasminogen activator (t-PA and u-PA, 
respectively).28 On the other hand, inhibition of the fi-
brinolytic system may occur either at the level of the 

plasminogen activators, by specific plasminogen acti-
vator inhibitors (PAIs), or at the level of plasmin, mainly 
by α2-antiplasmin.27

When endothelial injury occurs, the endothelial cells 
interact with platelets and coagulation factors such as 
collagen, von Willebrand factor (vWF), and fibronectin. 
Furthermore, the TF is expressed and PAI-1 is secreted.29 
Platelets30 are activated and adhere, either directly or 
through leukocytes, on sub-endothelium of exposed tis-
sue and aggregate to each other in order to form haemo-
static plugs on the damaged area.31,32 Platelets activation 
and aggregation is induced by several antagonists such 
as thrombin, collagen, ADP, PAF, serotonin, epinephrine, 
thromboxane A2 (TXA2) etc.32  Latter on endothelial cells 
secrete tissue t-PA, initiating fibrinolysis, causing a shift 
in the haemostatic balance.29

Concerning PAF, there are several substances, ca-
pable of activating PAF synthesis from endothelium 
including thrombin, and pro-inflammatory cytokines. 
PAF may control endothelial functions,33 resulting in in-
creased permeability of the endothelium30,34 which is a 
crucial event in the initiation of atherosclerosis.

3.  Wine compounds and their in vitro effects 
on haemostatic system

Many in vitro studies have estimated the biological 
activity of wine phenolic compounds on haemostatic 
system. These studies use wine extracts or standard 
phenolic compounds in order to exam the biological 
activity of wine bioactive compounds on platelet ag-
gregation, coagulation and fibrinolysis. Among the 
plethora of wine phenolic compounds resveratrol and 
quercetin are the most studied ones. Their concentra-
tion in wines depends on the variety of the grape, the 
geographical location of grapes production, and the 
year of production. Resveratrol is the main stilbene 
of grapes and quercetin belongs to flavonols class. 
Resveratrol is found in the skin of grapes, so much 
more is found in red wines, because the fermentation 
process includes grape skin. 

Specifically, in Cabernet Sauvignon, which is one of 
the most well-known varieties, resveratrol varies from 
1 mg/L to 7 mg/L, and in Shiraz –another famous va-
riety– from 1 mg/L to 5 mg/L.35 Additionally, querce-
tin concentration in Cabernet Sauvignon is between 
0,5 mg/L and 7 mg/L, and in Shiraz between 6 mg/L 
and 11 mg/L.35 White wines contain lower resveratrol 
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and quercetin levels. Two of the most famous white 
wine varieties are Chardonnay and Sauvignon Blanc. In 
Chardonnay, resveratrol concentration varies from 0,05 
mg/L to 0,1 mg/L, whereas in Sauvignon Blanc from 
0,2 mg/L to 0,7 mg/L.36 Goldberg DM et al, measured, 
among others polyphenols, quercetin concentration 
in 644 white wines from the major wine-producing re-
gions. They reported that in most of these wines, querce-
tin levels were undetectable.37

3.1. Effects on platelet aggregation

The ability of both phenolic compounds and wine 
extracts to inhibit platelet aggregation has been tested 
usually on human or rabbit platelets. 

Resveratrol inhibited thrombin, collagen, PAF or 
ADP-induced platelet aggregation.38–41 In addition, 
resveratrol inhibited thromboxane B2-induced plate-
let aggregation through inhibition of protein kinase C 
actions.42 Quercetin has also been reported to inhibit 
thrombin and ADP-induced platelet aggregation43,44 
and to suppress the main pathways involved in plate-
let aggregation through inhibition of agonist-induced 
platelet activation, (Ca2+)i mobilization, granule secre-
tion, and fibrinogen binding.43 Additionally, quercetin 
induced inhibition of platelet aggregation on vascular 
endothelial cells45 and collagen-stimulated platelet 
aggregation through glycoprotein VI signal path-
ways.44,46–48

Figure 1. Effect of wine on haemostatic system. 
Explanation of symbols: R: Resveratrol, Q: Quercetin, RW: Red Wine, WW: White Wine, DRW: De-alcoholized Red Wine, DW: De-
alcoholized Wine, PAI-1: Plasminogen Activator Inhibitor -1, t-PA: tissue-type Plasminogen Activator, u-PA: urokinase-type 
Plasminogen Activator
Explanation of frames: Dashed frame: in vitro studies, normal frame: in vivo studies
Explanation of symbols: + : increase,  –  : decrease
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The control group was usually abstaining from alco-
hol (5 studies), used gin as reference beverage (3 stud-
ies) or de-alcoholized wine (2 studies), grape juice or 
grape tablets (3 studies). The intervention period lasted 
from two to five weeks and the amount of wine, which 
was consumed usually with meals, ranged between 
150–500 mL in men and 150–200 mL in women. In most 
but not all of them, in order to limit the confounder fac-
tor of diet, antioxidant substances in the diet were care-
fully monitored, mainly the amount of fruit, vegetables, 
and other foods rich in such substances, such as black 
and green tea as well as cocoa products and black 
chocolate, so that the nutrient intake of all volunteers 
had the same antioxidant content (table 1). 

It should also be mentioned that the 12h fasting be-
fore blood collection exclude the study of the direct ef-
fects of wine, since both polyphenols and ethanol have 
been clearance (post-absorptive phase) from blood. 

4.1.  Effects on platelet aggregation
and endothelium 

The common way to test platelet aggregation is to 
isolate platelet rich plasma (PRP) and measure platelets 
ability to aggregate in the presence of several agonists, 
such as ADP, collagen, thrombin or PAF. Generally the 
effect of wine on platelet aggregation according to in 
vitro experiments could be attributed in both ethanol 
and wine bioactive compounds. However, the effect of 
ethanol on platelet aggregation in vivo is difficult to be 
distinguished since none of the studies that measured 
platelet aggregation used another alcoholic beverage 
as control group, and usually compared their results 
with a group that abstain from alcohol (table 1). 

From the data presented on table 1 it can be conclud-
ed that wine consumption is resulting in reduced abil-
ity of platelets to aggregate.58–62 It is although notable 
that the observed ability of platelets is different among 
the various agonists. Collagen-induced platelet aggre-
gation58–60,62 is the most common one to be reduced, 
followed by ADP and thrombin,61 while no data so far 
exist concerning PAF-induced platelet aggregation. It 
should also be mentioned that one study did not ob-
serve any effect on platelet aggregation,63 probably 
due to the fact that the volunteers were young enough. 
Moreover, in the same study an increase in mean plate-
let volume (MPV), which is identified as an expression 
of metabolically and enzymatically active platelets,64 

As far as wine extracts are concerning it was found 
that red wine polyphenolic extracts49 and its cate-
chin-anthocyanidin fractions exert a significant effect 
on ADP-induced platelet aggregation in vitro.50 Our 
research team examined wine extracts from several 
grape varieties, for their ability to inhibit PAF-induced 
platelet aggregation. The results indicated that the po-
lar extract fraction of all wines inhibited PAF-induced 
platelet aggregation, and the grape variation was the 
main factor for the observed biological activity and 
not the color of the grapes. These results were based 
on the fact that one red wine (main variety Cabernet 
Sauvignon) and one white wine (main variety Rombola), 
appeared to be the most potent ones.51–53

3.2. Effects on coagulation 

The studies that exam the effectiveness of wine com-
pounds on coagulation pathways focus mainly on the 
TF expression and action. Kaur et al, used a cocktail 
containing five major phenolics from red wines and 
cocktails lacking one or more of the constituents, and 
concluded that quercetin, and not resveratrol, is the 
principal active ingredient among red wine phenolics 
to inhibit TF induction in monocytes.54 However, Di 
Santo et al,55 investigated the role of resveratrol and 
quercetin on TF expression by endothelial and mono-
nuclear cells. TF activity induced by any agonist (stimu-
lation with bacterial LPS-, IL-1b or TNFa) was significant-
ly reduced by both resveratrol and quercetin.56

3.3. Effects on fibrinolysis

The cardioprotective benefit of wine may be due, 
in part, to a modulation of the expression of proteins 
involved in fibrinolysis. However, there are not many 
studies concerning the effect of wine phenolics on fi-
brinolytic activity, and there are no data concerning 
the effect of wine extracts. Quercetin and resveratrol 
increased t-PA and u-PA antigen and mRNA levels in 
cultured human endothelial cells.57

4. Long-term intervention studies

A few studies investigated the long-term effect of 
wine consumption on haemostatic factors (table 1). 
Most of them have been carried out in healthy subjects, 
and only three studies involved patients. The age of the 
study population ranged from 40 to 60 years old, while 
only two involved younger population (table 1). 
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was detected. Also, Coimbra et al, demonstrated no ef-
fect of red wine in platelet aggregation in hypercholes-
terolemic patients, though without reporting the spe-
cific agonist used.65

The results from the comparison between white and 
red wines on platelet aggregation indicate that both 
types are associated with favorable effect on platelet 
aggregation.59,61,62 The effect of red wines seems to be 
more enhanced, probably due to their higher phenolic 
amount. Moreover Pace-Asciak CR et al,61 found that 
both wines (red and white) but none of the grape juice 
(plain grape juice or enriched with trans-resveratrol) re-
duced TXB2.

Mezzano D et al, studied the effect of wine con-
sumption in combination with the dietary habits of 
young healthy volunteers.66 The wine intake resulted 
in decreased ADP-induced serotonin secretion, but 
increased collagen-induced secretion and platelet ag-
gregation.66 This finding is against the widespread 
notion that wine has a protective effect against plate-
let aggregation. Mezzano D et al, explain their find-
ing, considering the rebound effect that had been 
observed after binge alcohol intake, since the rise of 
platelet aggregation happens several hours after wine 
consumption.66 However, it should be mentioned that 
this phenomenon is reported to be attributed to an 
excess of lipid peroxidation after binge alcohol drink-
ing known to increase platelet reactivity, especially to 
thrombin and not in moderate consumption of wine.67 
In the same point of view, Mansvelt et al, reported 
that in their study, volunteers who were maintaining a 
Mediterranean diet and consumed red instead of white 
wine displayed decreased platelet aggregation in-
duced by collagen concentration that was attributed to 
both diet and red wine.62 When lower collagen concen-
trations were used, both wines (white and red) showed 
anti-aggregation activity, which proves that white wine 
has also antiplatelet activity.62

Regarding the potential role of endothelium func-
tion on platelets activation, few studies have estimated 
the effect of long term wine consumption on the levels 
of adhension molecules such as VCAM-1 and ICAM-1, 
and on selectins.63,65,68–71 The majority of the studies 
revealed a decrease in VCAM-1 and ICAM-1 levels after 
de-alcoholised wine or wine or gin consumption, in-
dicating that these effects may be attributed to both 
ethanol and phenolic compounds.68,69,71 However, 
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Djurovic et al,71 found no effect of red wine consump-
tion on ICAM-1 in men and women, but only a decrease 
in VCAM-1 in women, probably through the estradiol 
effect on inhibition of monocyte adhesion.72 The wine 
amount used was very small (15 g alcohol/day) and 
this may also explain the fact that no effect on ICAM-1 
levels was observed.71 In contrast, Ciancarelli MG et 
al, reported an increase in ICAM-1 and E-selectin after 
red wine consumption.63 The authors conclude that in-
crease of plasma wine phenolics is insufficient to coun-
teract the influence of ethanol on mechanisms respon-
sible for the endothelial activation. 

4.2. Effects on coagulation 

In order to determine the effects on coagulation, 
some factors, such as fibrinogen, VII factor, vWF, plas-
ma viscosity (PLV), TXB2, bleeding time (BT) and pro-
thrombin activity (PA), are measured in blood plasma. 
Fibrinogen, factor VII and vWF are important, inde-
pendent risk factors for CVDs.73,74 Fibrinogen, as already 
mentioned, is involved in many pathophysiological 
mechanisms which refer to coagulation, such as plate-
let aggregation, endothelium function, forming the 
substrate for thrombin and representing the final step 
in the coagulation cascade.73 Consequently it is the 
most often measured factor. Studies in which fibrino-
gen were estimated showed a reduction of it.60,62,63,75–79 
The observed decrease seems to be accompanied with 
alcohol consumption in any type (red/white wine or 
gin) and did not appear in group that abstain from al-
cohol or consumed de-alcoholised wine or grape juice. 
Although it is not yet clear how ethanol decreases fi-
brinogen levels, it seems that it influences fibrinogen 
conformation and stability.80

There are few data about the effect of long term wine 
consumption on FVII and vWF, and they are conflicted. 
Regarding FVII, Avellone G et al76 showed a reduction of 
this factor as a result of red wine consumption, but they 
could not clarify whether this effect was due to ethanol 
or red wine polyphenols. Besides Hansen et al77 did not 
find any changes in FVII factor after red wine intake. 

Regarding vWF, Pellegrini N et al. showed no effect 
after red wine or fruit juice with ethanol on vWF,60 even 
though in a meta-analysis of Rimm EB et al81 was dem-
onstrated that alcohol tended to lower vWF. In addi-
tion, Mezzano D et al, reported that independently of 

the background diet wine consumption reduced FVII 
levels75 and did not affect vWF levels or BT.67

Jensen J et al78 suggested that alcohol consumption 
reduced PLV and mentioned that this reduction, which 
maintained during the 3-week alcohol abstinence pe-
riod, indicated a prolonged effect of ethanol on lower-
ing viscosity. 

4.3. Effects on fibrinolysis

The most commonly measured anti-coagulation indi-
ces are t-PA, PAI, fibrin degradation products (D-dimer) 
and plasmin/antiplasmin complexes (PAP). Sufficient 
function of fibrinolytic system is due to increased t-PA 
and/or reduced PAI. 

Pikaar NA et al,58 demonstrated that plasminogen 
increased accordingly with the wine amount that was 
consumed, and this could be considered as a beneficial 
effect. But, conversely, t-PA displayed a remarkable de-
crease, which compensates the beneficial effect men-
tioned above.58

Avellone G et al found a t-PA and PAI increase but 
reduced inactive t-PA/PAI complexes in blood, which 
lead to increase free t-PA levels.76 They also referred an 
increase of D-dimer levels (not statistically significant), 
which reflects fibrin degradation, after red wine con-
sumption.76 Moreover, van Golde et al, noted that PAI-1 
antigen and its activity tend to rise while t-PA activity 
and PAP complexes tend to drop, after red wine.82 The 
authors conclude that since thrombocytes are a source 
of PAI-1 and alcohol is known to affect certain platelet 
functions, prolonged alcohol intake might stimulate 
fibrinolysis by depleting platelets from their PAI-1 con-
tent, gradually leading to lower PAI-1 concentrations in 
the circulation.82

In addition, Mezzano D et al, reported that indepen-
dently of the background diet red wine consumption 
increased both t-PA and PAI-1 levels.75

In diabetic patients Bantle AE et al83 did not notice 
any difference in plasminogen after red or white wine 
intake, maybe because the small amount (171 mL/day 
or 18 g ethanol/day) of wine consumed. This amount 
was exceeded the maximum intake recommended for 
women with diabetes, which is 15 g alcohol/day, but 
was less than the maximum intake recommended for 
men with diabetes, 30 g alcohol/day.84
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5. Conclusions

The already existing results, mainly in vitro studies, 
support a potential anti-thrombotic effect of wine com-
pounds that could participate in the protection against 
cardiovascular diseases. The long-term intervention 
studies demonstrate that wine consumption could 
modulate the haemostatic system. The most clearly 
outcome is the lower levels of fibrinogen, an effect that 
seems to be attributed mainly to ethanol. The effect on 
platelet aggregation is a more complicated process and 
a safe outcome is not easy to be concluded. However, 
wine micro-constituents seem to be mainly responsi-
ble for this favorable effect, but without easily exclude 
the interference of alcohol. As far as fibrinolysis is con-
cerned, the data are not yet enough for conclusive re-
marks. 

Overall, more controlled long-term intervention stud-
ies should be performed in order solid evidences to be 
obtained, concerning the effect of wine consumption 
on haemostatic system, and also these results should 
be extrapolated to patients or high CVD risk people.
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ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα ερευνητική εργασία μελετή-
σαμε τους γενετικούς πολυμορφισμούς του  πυρηνικού 
παράγοντα κΒ {NFkB, rs28362491 [–94ins/delATTG 
(W/D)]} και του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτα-
σίνης {ACE; rs1799752 [Ins(I)/Del(D)]} σε σχέση με 
τη θυρεοειδική λειτουργία ασθενών με καρδιακή ανε-
πάρκεια. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Έπειτα από τον  προσ-
διορισμός της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου [peak 
oxygen uptake (peak VO2)] σε 194 ασθενείς με καρδια-
κή ανεπάρκεια κατά τη διάρκεια της μέγιστης δοκιμα-
σίας κόπωσης καθώς και τον προσδιορισμό της θυρεο-
ειδικής λειτουργίας, οι ασθενείς σταδιοποιήθηκαν σε 4 
κατηγορίες κατά  Weber. Η κατηγορία Α περιλαμβάνει 
ασθενείς με peak VO2>20 mL/kg/min. Η κατηγορία Β 
περιλαμβάνει ασθενείς με peak VO2=16–20 mL/kg/
min. Η κατηγορία Γ περιλαμβάνει ασθενείς με peak 
VO2=10–16 mL/kg/min. Η κατηγορία Δ περιλαμβάνει 
ασθενείς με peak VO2=6–10 mL/kg/min. Ακολούθησε 
γεννητικός προσδιορισμός. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η 
Τ3 αυξάνεται με κάθε αύξηση της κατά Weber σταδιο-
ποίησης (p=0,007), ενo η FT3 μειώνεται (P=0,012). Οι 
ασθενείς με το αλλήλιο Del έχουν κατά μέσον όρο υψη-
λότερες κατά 0,238 pg/mL τιμές FT3 σε σχέση με τους 
ασθενείς με το αλλήλιο Ins (P=0,021). Οι ασθενείς με 
τον γονότυπο ΙΙ έχουν υψηλότερες τιμές Τ4 σε σύγκρι-

AIM: We evaluated nuclear factor kappa B {NFkB, 
rs28362491 [–94ins/delATTG (W/D)]} and angio-
tensin converting enzyme {ACE; rs1799752 [Ins(I)/
Del(D)]} gene polymorphisms and their correlation 
with thyroid function in patients with heart failure (HF). 
MATERIAL-METHODS: Peak oxygen uptake (VO2) 
was evaluated (by Weber classification) during a symp-
tom-limited cardiopulmonary exercise test in 194 pa-
tients. Thyroid-stimulating hormone (TSH), triiodothy-
ronine (T3), thyroxine (T4) and free (F) T3 and FT4 were 
also measured. According to their cardiovascular (CV) 
capacity, patients were subdivided into four groups: 
group A included patients with peak VO2>20 mL/kg/min, 
group B 16–20 mL/kg/min, group C 10–16 mL/kg/min 
and group D 6–10 mL/kg/min. Patients were also geno-
typed for NFkB and ACE genetic variants. RESULTS: 
T3 was increased and FT3 was decreased for every in 
Weber’s classification (p=0.007 and p=0.012, respec-
tively). Del carriers had elevated FT3 levels compared 
with Ins carriers (p=0.021). Patients with II geno-
type had elevated T4 levels compared with ID geno-
type (p=0.044). Both T4 and FT4 were decreased in 
D allele carriers (p=0.007 and p=0.045, respectively).  
CONCLUSIONS: Thyroid hormones correlated with 
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1. Εισαγωγή

Η ΚΑ έχει πάρει διαστάσεις μείζονος δημοσιο-οικο-
νομικού προβλήματος και είναι μία από τις συχνότερες 
αιτίες για εισαγωγή στο νοσοκομείο, με πολύ υψηλή 
θνητότητα.1 Για τον λόγο αυτόν, η διάγνωση και η θε-
ραπεία των ασθενών με ΚΑ είναι καίρια και σημαντική.

H σχέση της θυρεοειδικής δυσλειτουργίας και των 
παθήσεων της καρδιάς είναι γνωστή τουλάχιστον εδώ 
και 100 χρόνια.2 Όπως ελέχθη, ο υποκλινικός υποθυρε-
οειδισμός οδηγεί σε καρδιακή δυσλειτουργία και αυ-
ξάνει τον κίνδυνο για ΚΑ, ειδικά αν τα επίπεδα της TSH 
είναι μεγαλύτερα από 10 mLU/L.3 Όμως οι συνέπειες 
ήπιας θυρεοειδικής δυσλειτουργίας στο καρδιαγγεια-
κό σύστημα δεν είναι ακόμα γνωστές. Οι θυρεοειδικές 
ορμόνες, και ειδικότερα η ενεργή τους μορφή Τ3 και 
Τ4, ρυθμίζουν τη σύνθεση και τη δράση πλήθους καρ-
διακών πρωτεϊνών, συμπεριλαμβανομένων των α και 
β μυοσίνης βαριάς αλύσου, της ΑTP-άσης του ασβεστί-
ου, του ανταλλαγέα Na+/Ca++, της φωσφολαμβάνης,4 
και των εξαρτώμενων από το δυναμικό ενεργείας δι-
αύλων καλίου.5 Θετικές δράσεις έχουν παρατηρηθεί 
σε αρκετά γονίδια, όπως της μυοσίνης βαριάς αλύσου 
α,6 της ΑTP-άσης του ασβεστίου, της ΑTP-άσης του Na+ 
και K+,7 του βήτα 1 αδρενεργικού υποδοχέα,8 κ.ά. Οι 
θυρεοειδικές ορμόνες επιδρούν στις αιμοδυναμικές 
παραμέτρους του καρδιαγγειακού συστήματος αυξά-
νοντας: την ταχύτητα συστολής και τη μυοκαρδιακή 
χάλαση, την ινότροπη κατάσταση των μυοκυττάρων, 
το κλάσμα εξώθησης, και μειώνοντας τον τελοσυστο-
λικό όγκο και την τελοδιαστολική πίεση των κοιλιών.9 
Μετά από ένα οξύ στεφανιαίο επεισόδιο η ανάκτηση 
της καρδιακής λειτουργίας συσχετίζεται ισχυρά με την 
Τ3.10 Ακόμα, με τη χορήγηση θυρεοειδικών ορμονών έ-

χει παρατηρηθεί μείωση της μυοκαρδιακής ίνωσης και 
βελτίωση της καρδιακής αναδιαμόρφωσης.11

Στη μελέτη αυτή εξετάσθηκαν οι πολυμορφισμοί 
των γονιδίων: (1) του πυρηνικού παράγοντα κΒ (nuclear 
factor κB, NFκB) που εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 4, 
και (2) του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης 
(angiotensin converting enzyme, ACE) που εντοπίζεται 
στο χρωμόσωμα 17. Συγκεκριμένα, οι πολυμορφισμοί 
–94ins/delATTG (rs28362491) του NFκB και ACE I/D 
(rs1799752) του ACE συσχετίστηκαν με τη θυρεοειδική 
λειτουργία.

Ο NFκB εμπλέκεται στην απάντηση του κυττάρου 
στο στρες και συμμετέχει στις διαδικασίες επιβίωσης 
του κυττάρου.12 Η ενεργοποίησή του στον μυοκαρδια-
κό ιστό παρατηρείται σε ασθενείς πάσχοντες από ΚΑ, 
γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία-ύπαρξη φλεγ-
μονωδών οδών που εμπλέκονται στην καρδιακή επι-
δείνωση.13 Αντίθετα, το ΑCE εμπλέκεται στο σύστημα 
ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης και παίζει ση-
μαντικό ρόλο στην ομοιόσταση του καρδιαγγειακού 
συστήματος. Ενδεχομένως να σχετίζεται με την ΚΑ και 
τη στεφανιαία νόσο. Ο σκοπός της μελέτης είναι να 
ανευρεθούν πιθανές συσχετίσεις ανάμεσα στους πο-
λυμορφισμούς των γονιδίων του NFκB και ACE, και να 
αναζητηθεί η πιθανή συσχέτιση αυτών με τη θυρεοει-
δική λειτουργία σε ασθενείς με χρόνια ΚΑ.

2. Yλικό και μέθοδος
2.1. Πληθυσμός της μελέτης 

Το παρόν ερευνητικό πρωτόκολλο έχει εγκριθεί από 
την επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Ωνασείου 

ση με τους ασθενείς με τον γονότυπο ID (p=0,044). Οι 
τιμές της T4 και της FT4 είναι μειωμένες στους ασθενείς 
με το αλλήλιο D (p=0.007 και p=0,045, αντίστοιχα). 
ΣΥΜΠ ΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η θυρεοειδική λειτουργία, μαζί 
με τους πολυμορφισμούς των γονιδίων ACE και NFkB, 
φαίνεται ότι επηρεάζουν τον βαθμό της καρδιακής α-
νεπάρκειας. Περισσότερες και πιο εκτεταμένες μελέ-
τες στο μέλλον πιθανόν να ενισχύσουν την παραπάνω 
παρατήρηση.

CV capacity. Associations between the NFkB and ACE 
gene polymorphisms and thyroid hormones levels were 
also observed. Further larger studies are required to 
clarify genes contribution in HF.

Λέξεις ευρετηρίου: Καρδιακή ανεπάρκεια, T3, T4, TSH, 
γονιδιακοί πολυμορφισμοί, πυρηνικός παράγοντας NF-
nuclear factor kappa B (NFkB), μετατρεπτικό ένζυμο της 
αγγειοτασίνης-angiotensin converting enzyme (ACE).

Key words: Heart failure, T3, T4, TSH, gene polymor-
phisms, NF-nuclear factor kappa B (NFkB), angiotensin 
converting enzyme (ACE).
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Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, ενώ όλοι οι ασθενείς 
που συμμετείχαν στη μελέτη έχουν ενημερωθεί σχε-
τικά με τον σκοπό της έρευνας και έχουν δώσει τη 
συγκατάθεσή τους. Εκατόν ενενήντα τέσσερεις (194) 
ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια και χρόνια ΚΑ (λειτουρ-
γικού σταδίου ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV κατά NYHA –New York Heart) 
έλαβαν μέρος στην παρούσα μελέτη. Ως κριτήρια έ-
νταξης ορίστηκαν τα παρακάτω: 
1. Ισχαιμική και μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια.
2.  Ασθενείς σε βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή για ΚΑ 

(στις μέγιστες ανεκτές δόσεις).
3.  Σταθερή λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα. Εξαιρέ-

θηκαν της μελέτης, ασθενείς με γνωστή θυρεοειδι-
κή δυσλειτουργία στο ιστορικό τους, και ασθενείς 
που έλαβαν φαρμακευτική αγωγή με αμιωδαρόνη 
τους τελευταίους 6 μήνες.

Η διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας έγι-
νε σύμφωνα14 με τα δημοσιευμένα κριτήρια της 
Αμερικανικής15,16 και της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής 
Εταιρείας.17 Η διάγνωση της ισχαιμικής μυοκαρδιο-
πάθειας έγινε μετά τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού, 
με την αναφορά από τον ασθενή σχετικά με γνωστό 
ισχαιμικό επεισόδιο στο παρελθόν ή μετά από στεφα-
νιογραφικό έλεγχο. Όλοι οι ασθενείς με γνωστή ιδιο-
παθή διατατική μυοκαρδιοπάθεια έχουν υποβληθεί 
σε στεφανιογραφικό έλεγχο για αποκλεισμό πιθανής 
στεφανιαίας νόσου. 

Εκτίμηση της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας και 
της ικανότητας του ασθενούς για άσκηση: Η λειτουργία 
της αριστερής κοιλίας προσδιορίστηκε με ηχοκαρδιο-
γραφία. Στη μελέτη έλαβαν μέρος μόνον ασθενείς με 
κλάσμα εξώθησης <40% και τελοδιαστολική διάμετρο 
αριστεράς κοιλίας >56 mm.

Μέτρηση του μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου [peak 
oxygen uptake (peak VO2)]: Ο προσδιορισμός του peak 
VO2 έγινε με συσκευή Medgraphics. Χρησιμοποιή-
θηκε σταδιοποίηση κατά Weber.18 Το peak VO2 προσ-
διορίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση: Peak 
VO2=καρδιακή παροχή Χ μέγιστη αρτηριοφλεβική 
διαφορά οξυγόνου. Η δοκιμασία κόπωσης πραγμα-
τοποιήθηκε σύμφωνα με το τροποποιημένο πρωτό-
κολλο κατά Bruce. Κατά τη διάρκεια του τεστ υπήρξε 
συνεχής καταγραφή της αρτηριακής πίεσης και του 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών. Η μέγιστη 
καρδιοαναπνευστική ικανότητα του ασθενούς για 
άσκηση ορίστηκε από τον προσδιορισμό του κατω-
φλιού αναερόβιου μεταβολισμού και της μέγιστης κα-
τανάλωσης οξυγόνου, όπως αυτή προσδιορίζεται από 
την ανάλυση του εμπνεόμενου αέρα (MEDGRAPHICS 
Cardiorespiratory Diagnostic Systems).19

Σύμφωνα με την ικανότητα των ασθενών για άσκη-
ση και τη σταδιοποίηση κατά Weber, υπάρχουν 4 κα-
τηγορίες ασθενών: 

•  Η κατηγορία Α περιλαμβάνει ασθενείς με peak VO2> 
20 mL/kg/min

•  Η κατηγορία Β περιλαμβάνει ασθενείς με peak VO2= 
16–20 mL/kg/min 

•  Η κατηγορία Γ περιλαμβάνει ασθενείς με peak VO2= 
10–16 mL/kg/min

•  Η κατηγορία Δ περιλαμβάνει ασθενείς με peak VO2= 
6–10 mL/kg/min.20–22

Προσδιορισμός της θυρεοειδικής λειτουργίας: Ο προσ-
διορισμός της θυρεοειδικής λειτουργίας γίνεται μετά 
τη λήψη δείγματος από πλάσμα. Ο προσδιορισμός 
των θυρεοειδικών ορμονών έγινε στα εργαστήρια του 
Ωνασείου Καρδιοχειρουργικό Κέντρου, το οποίο εφαρ-
μόζει διεθνή πρότυπα και είναι πιστοποιημένο με ISO 
9001:2008. Ο προσδιορισμός των θυρεοειδικών ορμο-
νών γίνεται με υψηλής ευαισθησίας και υψηλής ειδικό-
τητας ανοσολογική μέθοδο, όπως περιγράφεται από 
τους Obregon et al.23

2.2. Μεθοδολογία

Αρχικά συλλέχθηκαν δείγματα αίματος σε ειδικά 
σωληνάρια συλλογής με EDTA. Το γενωμικό DNA απο-
μονώθηκε από τα εμπύρηνα λευκοκύτταρα του αίμα-
τος με τη χρήση του FlexiGene DNA kit της QIAGEN®. 
Ακολούθησε η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 
(polymerase chain reaction, PCR) για την ενίσχυση 
τμημάτων του DNA που περιέχουν τους πολυμορφι-
σμούς. Η μέθοδος στηρίζεται στη χρήση ζεύγους εκ-
κινητών (συγκεκριμένο ζεύγος για τον κάθε πολυμορ-
φισμό), χλωριούχου μαγνησίου (MgCl2), ρυθμιστικού 
διαλύματος, και του ενζύμου Taq πολυμεράσης.

Πολυμορφισμός ACE I/D: Μετά τη διαδικασία της PCR, 
το προϊόν για κάθε δείγμα ηλεκτροφορήθηκε σε γέλη 
αγαρόζης 3% μετά από χρώση με βρωμιούχο αιθίδιο. 
Όταν το μήκος ήταν 490 bp υπήρχε η εισαγωγή αλλη-
λουχίας (γονότυπος ΙΙ), όταν ήταν 190 bp υπήρχε έλλει-
ψη της αλληλουχίας (γονότυπος DD), και όταν υπήρ-
χαν και τα δύο τμήματα το δείγμα είχε γονότυπο ID. 

Πολυμορφισμός –94ins/delATTG: Μετά την ενίσχυση 
της επιθυμητής αλληλουχίας με τη μέθοδο της PCR, 
έγινε χρήση της περιοριστικής ενδονουκλεάσης XcmI. 
Το ένζυμο αυτό διασπά την περιοχή του DNA στη θέση 
όπου εντοπίζεται ο πολυμορφισμός, και συγκεκριμένα 
αναγνωρίζει την περιοχή όταν υπάρχει η εισαγωγή 4 
νουκλεοτιδίων ATTG όπου και υδρολύει στο σημείο 
αυτό. Όταν υπήρχε εισαγωγή της παραπάνω αλλη-
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λουχίας, το μήκος των τμημάτων ήταν 93 bp και 23 bp 
(γονότυπος ins/ins), όταν υπήρχε αποκοπή της αλλη-
λουχίας ATTG τότε το μήκος ήταν 112 bp (γονότυπος 
del/del), και όταν υπήρχαν και τα τρία τμήματα τότε το 
δείγμα ήταν ετερόζυγο και άρα είχε γονότυπο ins/del.

2.3. Στατιστική ανάλυση

Τα στοιχεία έχουν φυσιολογική κατανομή (Kolmo-
gorov-Smirnov test), οπότε εφαρμόστηκε παραμετρική 
μέθοδος για την ανάλυσή τους. Οι συνεχείς μεταβλητές 
παρουσιάζονται ως μέσες τιμές±σταθερές αποκλίσεις, 
ενώ οι ποιοτικές μεταβλητές παρουσιάζονται σαν από-
λυτες και σχετικές συχνότητες. Η ανάλυση Γραμμικής 
Παλινδρόμησης/Linear regression analysis χρησιμοποι-
ήθηκε για να εξετάσει την πιθανή σχέση της βαρύτητας 
της καρδιακής ανεπάρκειας, όπως αυτή ορίζεται με την 
κατά Weber σταδιοποίηση με τους πολυμορφισμούς 
των γονιδίων NFκB και ACE, και των υπολοίπων παραγό-
ντων όπως έχει προαναφερθεί, όπως η ηλικία, το φύλο, 
το στάδιο κατά NYHA, o τύπος της καρδιακής ανεπάρ-
κειας σε σχέση με τις τιμές των θυρεοειδικών ορμονών 
T3, T4, TSH, FT3 και FT4. Η σταδιοποίηση κατά WEBER (A, 
B, C, D) χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης της βαρύτητας της 
ΚΑ. Αρχικά έγιναν μονομεταβλητές αναλύσεις για να ε-
ξετάσουν την επίδραση του καθενός από τους παράγο-
ντες που περιγράφτηκαν παραπάνω στις θυρεοειδικές 
ορμόνες (T3, T4, TSH, FT3 και FT4). Όλοι οι παράγοντες με 
μεγάλη στατιστική σημασία στις μονομεταβλητές ανα-
λύσεις συμπεριελήφθησαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές 
στην τελική Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση.

Επιπρόσθετα, ανάλυση διακύμανσης – One way 
Anova χρησιμοποιήθηκε για να συγκρίνει τις τιμές των 
θυρεοειδικών ορμονών στις δύο ομάδες των γονοτύ-
πων [σχετικά με το γονίδιο NFκB (del/del, del/ins, ins/ins) 
και το γονίδιο ACE (II, I/D, DD)]. Το στατιστικό κριτήριο 
x2/Chi square test εφαρμόστηκε με σκοπό να ανιχνεύ-
σει οποιαδήποτε πιθανή διαφορά ανάμεσα στους NFκB 
και ACE γονοτύπους ή στα αλλήλια στους ασθενείς με 
καρδιακή ανεπάρκεια. Το p<0,05 θεωρήθηκε στατιστικά 
σημαντικό. Η έκδοση SPSS 11.5 edition (Chicago IL) χρη-
σιμοποιήθηκε για τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων.

3. Αποτελέσματα
3.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών της 
μελέτης, οι τιμές των μετρηθέντων θυρεοειδικών ορ-
μονών κατά κατάταξη Weber, καθώς και οι συχνότητες 
των γονοτύπων και αλληλίων των υπό μελέτη πολυμορ-
φισμών παρουσιάζονται στους πίνακες 1–4. Οι τιμές 

των θυρεοειδικών ορμονών στον πληθυσμό της μελέ-
της και οι φυσιολογικές τιμές αυτών μέσα στις παρεν-
θέσεις είναι οι ακόλουθες: TSH: 2,1±2,2 (0,35–4,9 mLU/l)· 
T3: 0,9±0,3 (0,6–1,6 ng/mL)· T4: 8,1±1,9 (4,5–12 μg/dL)· 
FT3: 1,8±0,5 (1,7–3,7 pg/mL) και FT4: 1,3±0,3 (0,7–1,5 ng/
dL).

Μονομεταβλητές αναλύσεις: Στη μονομεταβλητή α-
νάλυση εξετάστηκε η επίδραση του κάθε πολυμορφι-
σμού (NFκB και ACE), όπως επίσης και η αλληλεπίδρα-
σή τους με τη θυρεοειδική λειτουργία (T3, FT3, T4, FT4, 
TSH). Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση.

Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία της μελέτης.

Μεταβλητές Μέση τιμή±Τυπική απόκλιση/n
 (%)

Ηλικία (έτη) 64±13

Φύλο 
Άρρεν 172 (88,7)
Θήλυ 22 (11,3)

Αιτία ΚΑ
ICM 128 (66)
DCM 66 (34)

Σακχαρώδης διαβήτης
Όχι 121 (62,4)
Τύπος I 20 (10,3)
Τύπος II 53 (27,3)

Αρτηριακή υπέρταση
Όχι 87 (45)
Ναι 107 (55)

Υπερλιπιδαιμία
Όχι 55 (28)
Ναι 139 (72)

Κάπνισμα
Όχι 48 (25)
Πρώην καπνιστές 120 (62)
Καπνιστές 26 (13)

NYHA
II 76 (39)
III 103 (53)
IV 15 (8)

Κλάσμα εξώθησης 28±7
  αριστερής κοιλίας (%)

Τελοδιαστολική διάμετρος 68±11
  αριστερής κοιλίας (mm)

ICM: ischemic cardiomyopathy,
DCM: non ischemic dilated cardiomyopathy,
NYHA: New York Heart Association
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3.3.  Συσχέτιση της βαρύτητας της καρδιακής
ανεπάρκειας με τους πολυμορφισμούς
των γονιδίων NFκB και ACE. 

Η συσχέτιση της συχνότητας (%) του γονοτύπου Del/
Del του NFκB και της βαρύτητας της ΚΑ, όπως αυτή ορί-
ζεται με την κατά Weber σταδιοποίηση (A, B, C, D) ήταν: 
16,7, 16,7, 50,0 και 16,6, αντίστοιχα. Η συχνότητα (%) του 
γονοτύπου Ins/Del του NFκB και η βαρύτητα της καρ-
διακής ανεπάρκειας, όπως αυτή ορίζεται με την κατά 
Weber σταδιοποίηση (A, B, C, D) ήταν: 20,0, 17,1, 45,7 και 
17,2, αντίστοιχα. Η συχνότητα (%) του γονοτύπου Ins/
Ins του NFκB και η βαρύτητα της καρδιακής ανεπάρκει-
ας, όπως αυτή ορίζεται με την κατά Weber σταδιοποίη-
ση (A, B, C, D) ήταν: 19,5, 33,3, 36,1 και 11,1, αντίστοιχα. 
(σχήμα 1α, β) Η συχνότητα (%) του γονοτύπου DD του 
ACE και η βαρύτητα της καρδιακής ανεπάρκειας, όπως 
αυτή ορίζεται με την κατά Weber σταδιοποίηση (A, B, 
C, D) ήταν: 17,3, 31,0, 37,9, και 13,8, αντίστοιχα. Η συχνό-
τητα (%) του γονοτύπου ΙD του ACE και η βαρύτητα της 
καρδιακής ανεπάρκειας όπως αυτή ορίζεται με την κα-
τά Weber σταδιοποίηση (A, B, C, D) ήταν: 21,9, 15,6, 43,8 
και 18,7, αντίστοιχα. Η συχνότητα (%) του γονοτύπου ΙΙ 
του ACE και η βαρύτητα της καρδιακής ανεπάρκειας, ό-
πως αυτή ορίζεται με την κατά Weber σταδιοποίηση (A, 
B, C, D), ήταν: 18,8, 31,3, 43,7 και 6,2, αντίστοιχα (σχήμα 
1α, β).

3.4.  Οι πολυμορφισμοί των γονιδίων NFκB και ACE 
και οι θυρεοειδικές ορμόνες

Οι ασθενείς με το αλλήλιο Del έχουν κατά μέσον ό-
ρο υψηλότερες κατά 0,238 pg/mL τιμές FT3 (b=0,238, 
P=0,021, CI 95% 0,036–0,439). Η επίδραση του γονιδί-
ου του ACE στις τιμές της Τ4 είναι στατιστικά σημαντι-
κή. Οι ασθενείς με τον γονότυπο ΙΙ έχουν υψηλότερες 
τιμές Τ4 σε σύγκριση με τους ασθενείς με τον γονότυ-
πο ID (P=0,044). Ειδικότερα, η τιμή της Τ4 ηταν μειωμέ-

3.2.  Συσχέτιση των θυρεοειδικών ορμονών
με τη βαρύτητα της ΚΑ 

Η συσχέτιση της τιμής της Τ3 με το peak VO2 ήταν 
στατιστικά σημαντική. Η Τ3 αυξάνεται κατά μέσον ό-
ρο κατά 0,018 mL/kg/min ng/mL με κάθε αύξηση της 
κατά Weber σταδιοποίησης (b=0,018, p=0,007, CI 95% 
0,005–0,030) (πίνακας 2). Η FT3 μειώνεται κατά μέσον 
όρο 0,205 pg/mL, με κάθε αύξηση της κατά Weber 
σταδιοποίησης (b=–0,205, p=0,012, CI 95% 0,363–
0,046).

Πίνακας 4. Οι συχνότητες των αλληλίων. Οι συχνότητες των 
αλληλίων στο συνολικό δείγμα της μελέτης. Παρατηρείται 
μια υπεροχή στη συχνότητα του αλληλίου D του γονιδίου 
ACE και του αλληλίου Ιns του γονιδίου ΝFKB.

 Αλλήλιο n (%)

 Γονίδιο ACE
 D  57,8
 I 42,2

 Γονίδιο NFκB
 DEL 30,8
 NS 69,2

Πίνακας 3. Οι συχνότητες των γονοτύπων. Στον πίνακα 3 
περιγράφονται οι συχνότητες των γονοτύπων DD, ID, II  του 
γονιδίου του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και 
των γονοτύπων Del/Del, Del/Ins, Ins/Ins του γονιδίου του 
πυρηνικού παράγοντα κάππα βήτα.

 Γονίδιο ACE Γονίδιο NFkB

  n (%)  n (%)

 DD 61 (31,4) Del/Del 17 (8,8)
 ID 92 (47,4) Ins/Del 80 (41,2)
 II 32 (16,5) Ins/Ins 88 (45,4)

Πίνακας 2. Οι τιμές των θυρεοειδικών ορμονών σύμφωνα με τη σταδιοποίηση κατά Weber.

 Weber Class A Weber Class B Weber Class C Weber Class D p-Value

TSH mIU/L 1,41±1,28 2,68±3,42  2,11±1,74 2,37±1,26 0,416
T3 ng/mL 1,13±0,30 0,87±0,27 0,97±0,22 0,82±0,19 0,008
T4 μg/dL 8,50±2,13 8,52±1,59 8,94±2,35 7,22±1,51 0,129
FT3 pg/mL 2,13±0,67 1,88±0,41 1,89±0,43 1,89±0,31 0,375
FT4 ng/dL 1,22±0,40 1,23±0,29 1,46±0,37 1,20±0,27 0,036

TSH=thyroid stimulating hormone, T3=τριιωδοθυρονίνη, Τ4=θυροξίνη, FT3=ελεύθερη Τ3, FT4=ελεύθερη Τ4. Σταδιοποίηση 
κατά Weber: Group A περιλαμβάνει ασθενείς με peak VO2>20 mL/kg/min. Group B περιλαμβάνει ασθενείς με peak VO2 16 
έως 20 mL/kg/min. Group C περιλαμβάνει ασθενείς με peak VO2 10 έως 16 mL/kg/min και group D περιλαμβάνει ασθενείς 
με peak VO2 6 έως 10 mL/kg/minL
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νη κατά μέσον όρο 1,591 μg/dL στους ασθενείς με τον 
γονότυπο D (b=–1,591, p=0,007, CI 95% 2,731–0,452). 
Ομοίως η τιμή της FT4 ήταν μειωμένη κατά μέσον όρο 
κατά 0,205 ng/dL στους ασθενείς με γονότυπο DD (b=–
0,205, p=0,045, CI 95% 0,405–0,005) (σχήμα 2α, β).

4. Συζήτηση

Όπως περιγράφηκε αναλυτικώς παραπάνω, εξετά-
σθηκε η ικανότητα για άσκηση ασθενών με ΚΑ, η επί-
δραση των πολυμορφισμών των γονιδίων NFκΒ και ACE 
και της θυρεοειδικής λειτουργίας στην κατά WEBER 

σταδιοποίηση, καθώς και οι συσχετίσεις των πολυμορ-
φισμών αυτών με τα επίπεδα πλάσματος των θυρεοει-
δικών ορμονών.

4.1. Γονίδιο NFκΒ

Υπάρχουν ελάχιστες μελέτες που ερευνούν τον πολυ-
μορφισμό του γονιδίου NFκΒ στην καρδιακή ανεπάρ-
κεια.24–26

Ο πολυμορφισμός του γονιδίου NFκΒ σε σχέση με τη 
θυρεοειδική λειτουργία δεν έχει μελετηθεί μέχρι σή-
μερα.

Σχήμα 1. Η συχνότητα των Ι και D αλληλίων του γονιδίου του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE) σύμφωνα με τη 
σταδιοποίηση κατά Weber B. Η συχνότητα των DEL και ΙNS αλληλίων του γονιδίου του πυρηνικού παράγοντα κάππα Β (NFkB) 
σύμφωνα με τη σταδιοποίηση κατά Weber: Group A περιλαμβάνει ασθενείς με peak VO2>20 mL/kg/min. Tο Group B περιλαμβάνει 
ασθενείς με peak VO2 16 έως 20 mL/kg/min. Tο group C περιλαμβάνει ασθενείς με peak VO2 10 έως 16 mL/kg/min και το Group 
D περιλαμβάνει ασθενείς με peak VO2 6 έως 10 mL/kg/min.
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Ο πολυμορφισμός –94Ins/delATTG (rs28362491) πε-
ριγράφηκε για πρώτη φορά από τους Karban et al,27 
οι οποίοι βρήκαν μια θετική συσχέτιση με αυξημένο 
κίνδυνο για ελκώδη κολίτιδα. Πρόσφατα οι Zhou B 
et al28 περιέγραψαν μια συσχέτιση με αυξημένο κίν-
δυνο για διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Παρατήρησαν 
δε, μια υψηλότερη επίπτωση των γονοτύπων ATTG2/
ATTG2 (Ins/Ins)+ATTG1/ATTG2 (Del/Ins) σε σχέση με 
τους γονοτύπους ATTG1/ATTG1 (Del/Del) σε ασθενείς 
με διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Ωστόσο, οι Santos 
et al29 δεν βρήκαν καμία συσχέτιση μεταξύ γονότυ-
που ή αλληλίων ανάμεσα στον πολυμορφισμό των 
γονιδίων NFκB και την ΚΑ οποιασδήποτε αιτιολογίας. 
Παρόμοια έλλειψη κατάδειξης οποιασδήποτε συσχέ-
τισης παρατηρήθηκε και όταν οι συγγραφείς επιχεί-
ρησαν να συγκρίνουν μόνον ασθενείς με διατατική 
μυοκαρδιοπάθεια. Στην παρούσα μελέτη, σε ελληνι-
κό πληθυσμό, διαπιστώθηκε ότι οι φορείς του Del αλ-
ληλίου (ATTG1) έχουν υψηλότερες τιμές FT3 σε σχέση 
με τους φορείς του αλληλίου Ins.

4.2. Γονίδιο ACE

Υπάρχουν αρκετές μικρές μελέτες που έχουν δείξει 
τον αυξημένο κίνδυνο διάτασης και αναδιαμόρφω-
σης της αριστερής κοιλίας μετά από έμφραγμα του 
μυοκαρδίου στους φορείς DD/ID γονοτύπου.30–32 
Ωστόσο, στις συγκεκριμένες μελέτες οι ασθενείς βρί-
σκονταν σε θεραπεία με αναστολείς του μετατρεπτι-
κού ενζύμου. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια μεταανά-
λυση από τους Bai et al σχετικά με το γονίδιο του με-
τατρεπτικού ενζύμου και την καρδιακή ανεπάρκεια.34 
Στην παραπάνω μετα-ανάλυση συμπεριελήφθησαν 
17 μελέτες με 5576 συμμετέχοντες εκ των οποίων οι 
2453 ήταν ασθενείς με ΚΑ και οι 3123 ήταν υγιείς. Τα 
αποτελέσματα της παραπάνω μετα-ανάλυσης δεν 
κατέδειξαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμε-
σα στον πολυμορφισμό του γονιδίου ACE I/D και τον 
κίνδυνο για καρδιακή ανεπάρκεια. Στη μελέτη μας 
δεν ανευρέθηκε καμία συσχέτιση ανάμεσα στον πο-
λυμορφισμό του γονιδίου ACE I/D και τη βαρύτητα 
της καρδιακής ανεπάρκειας όπως αυτή αξιολογείται 
με την κατά Weber σταδιοποίηση. Ωστόσο, σε ό,τι 
αφορά στη θυρεοειδική λειτουργία βρήκαμε ότι α-
σθενείς με ΚΑ με γονότυπο ΙΙ έχουν υψηλότερες τιμές 
Τ4 σε σχέση με αυτούς που είχαν γονότυπο ΙD. Η τιμή 
της Τ4 ήταν χαμηλότερη κατά 1,6 μg/dL του μέσου ό-
ρου, και η τιμή της FT4 ήταν χαμηλότερη κατά 0,205 
ng/dL του μέσου όρου στους φορείς του αλληλίου D. 

Σχήμα 2. Σημαντικές διαφορές της συγκέντρωσης της FT3 
σύμφωνα με το αλλήλιο DEL του πυρηνικού παράγοντα 
κάππα Β (NFkB), της συγκέντρωσης της Τ4 σύμφωνα με τα 
αλλήλιο (DD, ID, II) του γονιδίου του μετατρεπτικού ενζύ-
μου της αγγειοτενσίνης (ACE) B, της συγκέντρωσης της FT4 
σύμφωνα με το αλλήλιο D του γονιδίου του μετατρεπτικού 
ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE). T3=τριιωδοθυρονίνη, 
Τ4=θυροξίνη, FT3=ελεύθερη Τ3, FT4=ελεύθερη Τ4.
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4.3. Θυρεοειδική λειτουργία

Η θυρεοειδική λειτουργία διαδραματίζει πρωτεύ-
οντα ρόλο στην ομοιόσταση του καρδιαγγειακού 
συστήματος, τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε πα-
θολογικές καταστάσεις, επηρεάζοντας την καρδιακή 
λειτουργία, μεταβάλλοντας τη συσταλτικότητα, την 
καρδιακή συχνότητα, τη διαστολική λειτουργία και 
άλλες παραμέτρους που έχουν περιγραφεί αναλυτικά 
παραπάνω. Στην ΚΑ η κύρια μεταβολή που χαρακτη-
ρίζει τη θυρεοειδική λειτουργία αναφέρεται ως σύν-
δρομο χαμηλής Τ3 (low-triiodothyronine syndrome, 
LT3S), και χαρακτηρίζεται από χαμηλές τιμές ολικής Τ3 
και FT3 και φυσιολογικές τιμές Τ4 και TSH. Η Τ4 και οι ε-
νεργές της μορφές Τ3 και FT3 αυξάνουν την καρδιακή 
παροχή, επηρεάζοντας: την ιστική κατανάλωση οξυ-
γόνου (θερμογένεση), τις αγγειακές αντιστάσεις, τον 
όγκο αίματος, τη συσταλτικότητα της καρδιάς και την 
καρδιακή συχνότητα.36 Σε μια μελέτη των Dei Cas L 
et al, περιγράφεται ότι η βραχεία σε διάρκεια χορή-
γηση δοβουταμίνης σε ασθενείς που παρουσιάζουν 
οξεία απορρύθμιση της καρδιακής ανεπάρκειας και 
σύνδρομο χαμηλής Τ3 βελτιώνει τις αιμοδυναμικές 
παραμέτρους, όπως τον καρδιακό δείκτη, την πίεση 
ενσφήνωσης της πνευμονικής κυκλοφορίας και την 
πίεση στον δεξιό κόλπο, μειώνοντας έτσι τις τιμές 
του νατριουρητικού πεπτιδίου του εγκεφάλου (Brain 
natriuretic peptide, BNP), αλλά και αυξάνει τις τιμές 
της ελεύθερης Τ3. Στο 42% των ασθενών της μελέτης 
η τιμή της ελεύθερης Τ3 έφτασε στο φυσιολογικό της 
επίπεδο.37 Οι Iervasi G et al περιέγραψαν ότι η τιμή 
της ελεύθερης Τ3 όπως και η τιμή του BNP συσχετί-
ζονται ανεξάρτητα με την ικανότητα των ασθενών 
με σοβαρή ΚΑ για άσκηση (VO2<14 mL/kg/min).38

Ο ίδιος ερευνητής σε μια άλλη εργασία του περιγρά-
φει την προγνωστική αξία που προσφέρει ο συνδυ-
ασμός των τιμών τόσο του BNP όσο και της ελεύθε-
ρης Τ3 για τη θνητότητα των ασθενών με καρδιακή 
ανεπάρκεια. Έτσι, ασθενείς με υψηλές τιμές BNP και 
χαμηλές τιμές ελεύθερης Τ3 έχουν υψηλότερη θνητό-
τητα και καρδιακή θνητότητα, αντίστοιχα (odds ratio 
11,6, confidence interval 5,8–22,9· odds ratio 13,8, 
confidence interval 5,4–35,2).39

Οι Pingitore et al40 έχουν δείξει ότι η ήπια θυρεο-
ειδική δυσλειτουργία, τόσο η πρωτογενής (υποκλι-
νικός υποθυρεοειδισμός και υποκλινικός υπερθυρε-
οειδισμός) όσο και η δευτερογενής (σύνδρομο χα-
μηλής Τ3), έχουν αρνητική προγνωστική αξία στους 
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Σε μια προηγού-
μενη μελέτη βρέθηκε ότι σε 47 ασθενείς, μετά από 
οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου τα επίπεδα της Τ3 

συσχετίζονται στενά με την αρχική και με την κα-
θυστερημένη πορεία της καρδιακής λειτουργίας.41 
Ειδικότερα, τα επίπεδα της Τ3 στους 6 μήνες μετά το 
έμφραγμα του μυοκαρδίου συσχετίζονται πολύ στε-
νά με την ανάκτηση του κλάσματος εξωθήσεως.42 
Ωστόσο η θεραπεία των ασθενών με ΚΑ με θυρο-
ξίνη δεν συνιστάται ακόμα, λόγω αντικρουόμενων 
αποτελεσμάτων. Οι Morruzzi et al43 χορήγησαν θυ-
ροξίνη σε μια ομάδα ασθενών με ιδιοπαθή διατα-
τική μυοκαρδιοπάθεια και παρατήρησαν βελτίωση 
στην ινότροπη κατάσταση του μυοκαρδίου καθώς 
και στις παραμέτρους της καρδιοαναπνευστικής 
δοκιμασίας κόπωσης. Ακόμα, έχει παρατηρηθεί ό-
τι οι χαμηλές δόσεις θυροξίνης επιπροσθέτως της 
καθιερωμένης συμβατικής αγωγής για ΚΑ μπορούν 
να βελτιώσουν τη θεραπευτική απάντηση των ηλι-
κιωμένων ασθενών με ανθεκτική ΚΑ και σύνδρομο 
χαμηλής Τ3.44

Μια ευρεία κλινική ευρωπαϊκή μελέτη διενεργείται 
αυτή τη στιγμή με σκοπό να εκτιμήσει τα αποτελέσμα-
τα της συμπληρωματικής χορήγησης θυροξίνης σε 
μετεμφραγματικούς ασθενείς. Είναι ήδη γνωστό ότι οι 
θυρεοειδικές ορμόνες είναι πολύ αποτελεσματικές για 
τον σκοπό που περιγράφηκε παραπάνω στους αρου-
ραίους.45–46 

Έτσι αποδεικνύεται ότι είναι πολύ σημαντικό να α-
νευρεθεί κάποιος βιοδείκτης ή κάποιος πολυμορφι-
σμός ο οποίος θα καταδεικνύει ποιος από τους ασθε-
νείς θα ωφεληθεί από τη θεραπεία αποκατάστασης με 
θυρεοειδικές ορμόνες.

5. Συμπεράσματα

Η θυρεοειδική λειτουργία, μαζί με τους πολυμορφι-
σμούς των γονιδίων ACE και NFkB, φαίνεται ότι επηρε-
άζουν τον βαθμό της ΚΑ. Η αναγνώριση-ταυτοποίηση 
των ασθενών που πάσχουν από ΚΑ σύμφωνα με τους 
πολυμορφισμούς των γονιδίων και τη θυρεοειδική 
λειτουργία θα μπορεί να βοηθήσει στην πιο έγκυρη 
και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενών 
αυτών, χαράσσοντας έτσι μια νέα εποχή στην ιατρική 
της «εξατομικευμένης ιατρικής» σύμφωνα με τη γονι-
διοματική. 
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ΣΚΟΠΟΣ: Η περιφερική αρτηριακή νόσος (ΠΑΝ) εί-
ναι συχνή σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκε-
φαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). Ωστόσο, υπάρχουν περιορι-
σμένα στοιχεία για τη σχέση μεταξύ σφυροβραχιόνιου 
δείκτη (ΣΒΔ)≤0,90 (που είναι διαγνωστικός ΠΑΝ) ή 
>1,40 (που υποδεικνύει την ύπαρξη επασβεστωμένων 
αρτηριών) και της βαρύτητας και έκβασης του ΑΕΕ. 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν προοπτικά 342 
ασθενείς που εισήχθησαν διαδοχικά λόγω ΑΕΕ. Η βα-
ρύτητα του ΑΕΕ εκτιμήθηκε με τη National Institutes 
of Health Stroke Scale (NIHSS) κατά την εισαγωγή. 
Η έκβαση εκτιμήθηκε με τη modified Rankin scale 
(mRS) κατά την έξοδο από το νοσοκομείο και με την 
ενδονοσοκομειακή θνητότητα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
Το 24,6% των ασθενών είχαν ΣΒΔ≤0,90, το 68,1% εί-
χαν ΣΒΔ 0,91–1,40 και 7,3% είχαν ΣΒΔ>1,40. Κατά 
την εισαγωγή, το NIHSS score δεν διέφερε μεταξύ 
των 3 ομάδων (10,4±10,6, 8,3±9,3 και 9,3±9,4 αντί-

ΑΒSTRACT: Peripheral arterial disease (PAD) is 
frequently present in patients with acute ischemic 
stroke (IS). However, there are limited data regard-
ing the association between ankle brachial index 
(ABI)≤0.90 (which is diagnostic of PAD) or >1.40 
(suggesting calcified arteries) and IS severity and out-
come. MATERIAL-METHODS: We prospectively 
studied 342 consecutive patients admitted for IS. Stroke 
severity was assessed with the National Institutes of 
Health Stroke Scale (NIHSS) at admission. The outcome 
was assessed with the modified Rankin scale (mRS) 
at discharge and in-hospital mortality. RESULTS: An 
ABI≤0.90 was present in 24.6% of the patients whereas 
68.1% had ABI 0.91–1.40 and 7.3% had ABI>1.40. At 
admission, the NIHSS score did not differ between the 
3 groups (10.4±10.6, 8.3±9.3 and 9.3±9.4, respectively). 
At discharge, the mRS score did not differ between the 
3 groups (2.9±2.2, 2.3±2.1 and 2.7±2.5, respectively). 
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1. Εισαγωγή

Το ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί 
μείζονα αιτία αναπηρίας και θανάτου.1 Μεγάλη σημα-
σία στην αντιμετώπιση των ασθενών με οξύ ΑΕΕ έχει η 
πρόγνωση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 
έκβασής τους.2–5 Πολλές παράμετροι έχουν προγνωστι-
κή αξία στους ασθενείς αυτούς όπως η ηλικία, η νευρο-
λογική και λειτουργική κατάσταση κατά την εισαγωγή, 
τα συνυπάρχοντα νοσήματα και τα νευροαπεικονιστικά 
ευρήματα.2–5 Ωστόσο, τα προγνωστικά μοντέλα που 
βασίζονται στις ανωτέρω παραμέτρους έχουν περιορι-
σμένη ακρίβεια,5–7 αν και πολύ πρόσφατα έχουν προ-
ταθεί καινούργια μοντέλα με εξαιρετική προγνωστική 
ισχύ.8–10

Η περιφερική αρτηριακή νόσος (ΠΑΝ) είναι συχνή 
στους ασθενείς με ΑΕΕ και ο επιπολασμός της στον πλη-
θυσμό αυτόν κυμαίνεται μεταξύ 24,1 και 51,0%.11–15 Στην 
καθημερινή κλινική πράξη, η διάγνωση της ΠΑΝ στηρί-
ζεται στον προσδιορισμό του ΣΒΔ, ο οποίος αποτελεί 
έναν ευαίσθητο, ειδικό, εύχρηστο, μη επεμβατικό και 
φθηνό δείκτη της ΠΑΝ. Τιμές ΣΒΔ≤0,90 είναι διαγνωστι-
κές της ΠΑΝ.16 Πολλές μελέτες στο γενικό πληθυσμό έ-
χουν δείξει ότι τιμές ΣΒΔ ≤0,90 σχετίζονται ανεξάρτητα 
με αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΑΕΕ.17,18 Πιο πρόσφατα δε-
δομένα υποστηρίζουν ότι και οι ασθενείς με ΣΒΔ>1,40 
(ο οποίος υποδεικνύει την παρουσία μη συμπιέσιμων, 
επασβεστωμένων αρτηριών) επίσης έχουν αυξημένο 
καρδιαγγειακό κίνδυνο σε σχέση με άτομα με ΣΒΔ με-
ταξύ 0,91 και 1,40.19,20

Αρκετές μελέτες εκτίμησαν την προγνωστική α-
ξία του ΣΒΔ σε ασθενείς με οξύ ΑΕΕ και διαπίστωσαν 
ότι ΣΒΔ≤0,90 αυξάνει τον μακροχρόνιο κίνδυνο για 
νέο ΑΕΕ ή για άλλο καρδιαγγειακό σύμβαμα.11,13,14,21,22 
Ωστόσο, υπάρχουν πολύ περιορισμένα στοιχεία για τη 
σχέση μεταξύ του ΣΒΔ και της βραχυπρόθεσμης, ενδο-
νοσοκομειακής έκβασης των ασθενών αυτών και καθό-
λου στοιχεία για την προγνωστική αξία τιμών ΣΒΔ>1,40 
στον πληθυσμό αυτόν.23,24

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της 
προγνωστικής αξίας τιμών ΣΒΔ≤0,90 ή>1,40 σε σχέση 
με τη βραχυχρόνια έκβαση ασθενών με οξύ ΑΕΕ.

2. Υλικό και μέθοδος

Μελετήθηκαν προοπτικά όλοι οι ασθενείς που εισή-
χθησαν στην Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική 
του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ λόγω ισχαιμικού ΑΕΕ από 
τον Σεπτέμβριο του 2010 ως τον Αύγουστο του 2012 
(Ν=342, 37,4% άνδρες, μέση ηλικία 78,8±6,4 έτη).

Κατά την εισαγωγή καταγράφηκαν τα δημογραφικά 
στοιχεία των ασθενών (ηλικία, φύλο), η παρουσία πα-
ραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου (υπέρταση, σακ-
χαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ), κολπική μαρμαρυγή, 
κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, οικογενειακό ιστορικό 
πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου (ΚΑΝ), χρόνια νεφρική 
νόσος), ιστορικό ΚΑΝ (στεφανιαία νόσος (ΣΝ), προηγού-
μενο ΑΕΕ, καρδιακή ανεπάρκεια) και η φαρμακευτική
αγωγή. Επίσης μετρήθηκαν ανθρωπομετρικές παράμε-
τροι (βάρος, ύψος) και η συστολική και διαστολική αρτη-

στοιχα). Κατά την έξοδο από το νοσοκομείο, το mRS 
score επίσης δεν διέφερε μεταξύ των 3 ομάδων (2,9±2,2, 
2,3±2,1 και 2,7±2,5 αντίστοιχα). Η ενδονοσοκομεια-
κή θνητότητα ήταν σχεδόν διπλάσια στους ασθενείς 
με ΣΒΔ≤0,90 σε σύγκριση με τους ασθενείς με ΣΒΔ 
0,91–1,40 ή >1,40 (10,9, 6,6 και 6,3% αντίστοιχα) 
αλλά η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντι-
κή. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι παθολογικές τιμές ΣΒΔ 
(≤0,90 ή >1,40) δεν φαίνεται να σχετίζονται με τη βα-
ρύτητα ή τη βραχυπρόθεσμη έκβαση του ΑΕΕ.

In-hospital mortality was almost two-times higher in 
patients with ABI≤0.90 than in patients with ABI 0.91–
1.40 or >1.40 but this difference was not significant 
(10.9, 6.6 and 6.3%, respectively). CONCLUSIONS: 
An ABI≤0.90 or >1.40 does not appear to be associated 
with stroke severity or short-term outcome.

Λέξεις ευρετηρίου: Σφυροβραχιόνιος δείκτης, περιφε-
ρική αρτηριακή νόσος, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, 
σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, κάπνισμα, έκβαση, επα-
σβεστωμένες αρτηρίες.

Key words: Αnkle brachial index, peripheral arterial 
disease, stroke, type 2 diabetes mellitus, smoking, out-
come, non-compressible arteries.
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ριακή πίεση. Η βαρύτητα του ΑΕΕ εκτιμήθηκε κατά την 
εισαγωγή με τη National Institutes of Health Stroke Scale 
(NIHSS).

Την πρώτη μέρα μετά την εισαγωγή πραγματοποι-
ήθηκαν οι ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις μετά 
από ολονύχτια νηστεία: γλυκόζη, ολική χοληστερόλη, 
HDL χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, κρεατινίνη και ουρι-
κό οξύ ορού. Τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης υπο-
λογίστηκαν με την εξίσωση του Friedewald.25 Ο ρυθ-
μός σπειραματικής διήθησης (ΡΣΔ) υπολογίστηκε με 
την εξίσωση Modification of Diet in Renal Disease.26 
Ως χρόνια νεφρική νόσος ορίστηκε ΡΣΔ<60 mL/min/ 
1,73 m2. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε αξονική 
τομογραφία εγκεφάλου την ημέρα της εισαγωγής. 
Επαναληπτική αξονική τομογραφία εγκεφάλου πραγ-
ματοποιήθηκε επί κλινικών ενδείξεων.

Ο ΣΒΔ προσδιορίστηκε την τρίτη ημέρα της νοση-
λείας με βάση τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδη-
γίες.16 Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΒΔ υπολογίστηκε στην 
αριστερή και δεξιά πλευρά ως το πηλίκο της υψη-
λότερης πίεσης στο σύστοιχο κάτω άκρο (ραχιαία 
του ποδός ή οπίσθια κνημιαία αρτηρία) προς την υ-
ψηλότερη πίεση στα δύο άνω άκρα. Για τη μέτρηση 
της αρτηριακής πίεσης στα άνω και κάτω άκρα χρη-
σιμοποιήθηκε μεταλλικό πιεσόμετρο και συσκευή 
Doppler (Elite Model No. 100R, Nicolet Vascular Inc., 
Golden, CO). Ανάλογα με τις τιμές του ΣΒΔ, οι ασθε-
νείς ταξινομήθηκαν σε 3 ομάδες: (α) ασθενείς με ΠΑΝ 
(δηλαδή με ΣΒΔ≤0,90 σε οποιαδήποτε πλευρά), (β) 
ασθενείς με φυσιολογικό ΣΒΔ (δηλαδή με ΣΒΔ μετα-
ξύ 0,91 και 1,40 και στις 2 πλευρές) και (γ) ασθενείς 
με μη συμπιέσιμες περιφερικές αρτηρίες (δηλαδή με 
ΣΒΔ>1,40 σε οποιαδήποτε πλευρά).16 Σε ασθενείς με 
ημιπληγία ή ημιπάρεση, ο ΣΒΔ μετρήθηκε μόνο στην 
υγιή πλευρά.

Κατά την έξοδο από το νοσοκομείο, καταγράφηκε η 
διάρκεια της νοσηλείας και η έκβαση εκτιμήθηκε με τη 
modified Rankin scale (mRS) score. Η έκβαση εκτιμή-
θηκε επίσης με την ενδονοσοκομειακή θνητότητα, με 
το ποσοστό εξάρτησης κατά την έξοδο (δηλαδή mRS 
2 έως 5 κατά την έξοδο) και με το ποσοστό των ασθε-
νών με δυσμενή έκβαση (δηλαδή mRS 3 έως 6 κατά 
την έξοδο).

2.1. Στατιστική ανάλυση

Όλα τα δεδομένα αναλύθηκαν με το στατιστικό πρό-
γραμμα SPSS (version 17.0, SPSS, Chicago, IL, USA). Τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται ως ποσοστά για τις κα-
τηγορικές μεταβλητές και ως μέσες τιμές και σταθερές 

αποκλίσεις για τις συνεχείς μεταβλητές. Η σύγκριση των 
κατηγορικών μεταβλητών μεταξύ των ομάδων πραγμα-
τοποιήθηκε με τη δοκιμασία x2. Η σύγκριση των συνε-
χών μεταβλητών μεταξύ των ομάδων πραγματοποιή-
θηκαν με ανάλυση διακύμανσης και οι εκ των υστέρων 
συγκρίσεις πραγματοποιήθηκαν με τη δοκιμασία Holm-
Sidak. Σε όλες τις συγκρίσεις, τιμή p<0,05 θεωρήθηκε 
στατιστικά σημαντική.

3. Αποτελέσματα

Με βάση τη μέτρηση του ΣΒΔ, το 24,6% των ασθενών 
είχαν ΠΑΝ, το 68,1% είχαν φυσιολογικό ΣΒΔ και 7,3% εί-
χαν μη συμπιέσιμες περιφερικές αρτηρίες.

Τα κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά των α-
σθενών με ΠΑΝ, φυσιολογικό ΣΒΔ και μη συμπιέσιμες 
περιφερικές αρτηρίες παρουσιάζονται στους πίνακες 
1 και 2 αντίστοιχα. Οι ασθενείς με ΠΑΝ ήταν συχνό-
τερα καπνιστές σε σύγκριση με τους ασθενείς με μη 
συμπιέσιμες αρτηρίες και με τους ασθενείς με φυσιο-
λογικό ΣΒΔ (25,0, 6,3 και 8,1% αντίστοιχα, p<0,05). Ο 
ΣΔ ήταν επίσης συχνότερος στους ασθενείς με ΠΑΝ 
και με μη συμπιέσιμες περιφερικές αρτηρίες σε σχέση 
με τους ασθενείς με φυσιολογικό ΣΒΔ (40,7, 50,0 και 
25,3% αντίστοιχα, p<0,05). Η διάρκεια του ΣΔ ήταν ε-
πίσης μεγαλύτερη στους ασθενείς με ΠΑΝ και με μη 
συμπιέσιμες περιφερικές αρτηρίες σε σύγκριση με 
τους ασθενείς με φυσιολογικό ΣΒΔ (4,9±8,5, 6,9±10,6 
και 1,9±5,0 έτη αντίστοιχα, p<0,05 και για τις 2 συγκρί-
σεις). Αντίθετα, η ηλικία, το φύλο και ο επιπολασμός 
της υπέρτασης, της ΣΝ, του προηγούμενου ΑΕΕ και 
της χρόνιας νεφρικής νόσου δεν διέφεραν μεταξύ των 
3 ομάδων.

Ο επιπολασμός των άλλων παραγόντων καρδιαγ-
γειακού κινδύνου και τα εργαστηριακά ευρήματα επί-
σης δεν διέφεραν μεταξύ των ασθενών με ΠΑΝ, με μη 
συμπιέσιμες περιφερικές αρτηρίες και με φυσιολογικό 
ΣΒΔ.

Κατά την εισαγωγή, το NIHSS score δεν διέφερε μετα-
ξύ των ασθενών με ΠΑΝ, με μη συμπιέσιμες περιφερι-
κές αρτηρίες και με φυσιολογικό ΣΒΔ (10,4±10,6, 9,3±9,4 
και 8,3±9,3 αντίστοιχα).

Η έκβαση των ασθενών με ΠΑΝ, με μη συμπιέσιμες 
περιφερικές αρτηρίες και με φυσιολογικό ΣΒΔ πα-
ρουσιάζεται στον πίνακα 3. Η διάρκεια της νοσηλεί-
ας ήταν παρόμοια στις 3 ομάδες (7,1±4,5, 9,1±8,2 και 
7,1±4,1 μέρες αντίστοιχα). Το mRS score κατά την έξο-
δο από το νοσοκομείο επίσης δε διέφερε μεταξύ των 
ασθενών με ΠΑΝ, με μη συμπιέσιμες περιφερικές αρ-
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Πίνακας 1. Κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ), φυσιολογικό σφυροβραχιόνιο δείκτη 
(ΣΒΔ) και μη συμπιέσιμες περιφερικές αρτηρίες.

Ασθενείς με ΠΑΝ
(n=84)

Ασθενείς
με φυσιολογικό ΣΒΔ

(n=233)

Ασθενείς
με μη συμπιέσιμες

περιφερικές αρτηρίες 
(n=25)

P

Ηλικία (έτη) 78,9±7,0 79,1±5,9 80,2±4,1 NS

Άνδρες 34,5 33,6 43,8 NS

Συστολική αρτηριακή πίεση 
(mmHg)

149±25 143±23 143±23 NS

Διαστολική αρτηριακή πίεση 
(mmHg)

80±11 79±12 83±18 NS

Υπέρταση 83,3 84,1 81,3 NS

Κάπνισμα (νυν/πρώην) 25,0/19,2 8,1/20,1 6,3/18,8 <0,05

Πακέτα-έτη 21,1±39,3 5,7±17,0 7,1±18,1 0,001*

Σακχαρώδης διαβήτης
τύπου 2

40,7 25,3 50,0 <0,05

Διάρκεια σακχαρώδους
διαβήτη τύπου 2 (έτη)

4,9±8,5 1,9±5,0 6,9±10,6 0,001**

Κολπική μαρμαρυγή 39,2 37,3 50,0 NS

Κατανάλωση αλκοόλ
(μονάδες/εβδομάδα)

4,3±24,2 0,9±3,3 1,2±2,4 NS

Δείκτης μάζας σώματος
(kg/m2)

26,6±5,0 27,7±5,3 27,9±5,2 NS

Υπέρβαροι/
παχύσαρκοι

30,3/24,2 36,3/30,1 50,0/25,0 NS

Οικογενειακό ιστορικό
πρώιμης καρδιαγγειακής 
νόσου

3,9 14,1 12,5 NS

Στεφανιαία νόσος 34,0 28,0 56,3 NS

Χρόνια νεφρική νόσος 43,5 34,7 33,3 NS

Προηγούμενο ισχαιμικό
αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο

47,3 36,4 50,0 NS

Καρδιακή ανεπάρκεια 35,3 23,3 37,5 NS

NS: μη σημαντική διαφορά

Εκ των υστέρων συγκρίσεις: 
*  Aσθενείς με φυσιολογικό ΣΒΔ έναντι ασθενών με ΠΑΝ: p=0,001, ασθενείς με φυσιολογικό ΣΒΔ έναντι ασθενών με μη συμπιέ-

σιμες περιφερικές αρτηρίες: P=NS, ασθενείς με ΠΑΝ έναντι ασθενών με μη συμπιέσιμες περιφερικές αρτηρίες: p=NS

**  Aσθενείς με φυσιολογικό ΣΒΔ έναντι ασθενών με ΠΑΝ: p<0,05, ασθενείς με φυσιολογικό ΣΒΔ έναντι ασθενών με μη συμπιέσιμες 
περιφερικές αρτηρίες: p<0,05, ασθενείς με ΠΑΝ έναντι ασθενών με μη συμπιέσιμες περιφερικές αρτηρίες: p=NS

τηρίες και με φυσιολογικό ΣΒΔ (2,9±2,2, 2,7±2,5 και 
2,3±2,1 αντίστοιχα). Η ενδονοσοκομειακή θνητότητα 
ήταν σχεδόν διπλάσια στους ασθενείς με ΠΑΝ σε σύ-
γκριση με τους ασθενείς με φυσιολογικό ΣΒΔ ή με μη 
συμπιέσιμες περιφερικές αρτηρίες (10,9, 6,6 και 6,3% 
αντίστοιχα) αλλά η διαφορά αυτή επίσης δεν ήταν 
στατιστικά σημαντική. Το ποσοστό των ασθενών που 

ήταν εξαρτημένοι κατά την έξοδο από το νοσοκομείο 
επίσης δεν διέφερε μεταξύ των 3 ομάδων (59,5, 47,6 
και 53,3% αντίστοιχα). Το ποσοστό των ασθενών με 
δυσμενή έκβαση επίσης δεν διέφερε μεταξύ των α-
σθενών με ΠΑΝ, με φυσιολογικό ΣΒΔ και με μη συ-
μπιέσιμες περιφερικές αρτηρίες (52,1, 43,3 και 56,3% 
αντίστοιχα).
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Ο επιπολασμός του ΣΒΔ≤0,90 στην παρούσα μελέτη 
ήταν 24,6%. Το υψηλό αυτό ποσοστό είναι σύμφωνο με 
προηγούμενες μελέτες, όπου το 24,1–51,0% των ασθε-
νών με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ είχε ΣΒΔ≤0,90.11–15 Ο υψηλός 
επιπολασμός παραγόντων κινδύνου για ΠΑΝ στους α-
σθενείς με ΑΕΕ, ιδιαίτερα του καπνίσματος και του ΣΔ, 
φαίνεται ότι συμβάλλει στο υψηλό ποσοστό ασθενών 
με ΣΒΔ≤0,90.12,13,16 Πράγματι, ο επιπολασμός του καπνί-
σματος και του ΣΔ ήταν υψηλότερος στους ασθενείς 
με ΣΒΔ≤0,90 σε σύγκριση με τους ασθενείς με φυσιο-
λογικό ΣΒΔ και η διάρκεια του ΣΔ ήταν μεγαλύτερη 
στους πρώτους. Επιπλέον, η προχωρημένη ηλικία του 
πληθυσμού της μελέτης (μέση ηλικία 78,8±6,4 έτη) και 
ο υψηλός επιπολασμός της υπέρτασης, τα οποία επίσης 
αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ΠΑΝ,12,13,16 ενδεχο-

4. Συζήτηση

Η παρούσα προοπτική μελέτη εκτίμησε την προγνω-
στική αξία του ΣΒΔ αναφορικά με την ενδονοσοκομει-
ακή έκβαση ασθενών που εισήχθησαν στο νοσοκομείο 
λόγω οξέος ισχαιμικού ΑΕΕ. Στον πληθυσμό της μελέ-
της, τιμές ΣΒΔ≤0,90 δεν σχετίστηκαν με βαρύτερο ΑΕΕ 
ή με δυσμενέστερη έκβαση. Σε αντίθεση με προηγού-
μενες μελέτες που εστιάστηκαν μόνο στην προγνωστι-
κή αξία χαμηλών τιμών ΣΒΔ, η παρούσα μελέτη εκτίμη-
σε επίσης την έκβαση των ασθενών με οξύ ισχαιμικό 
ΑΕΕ και μη συμπιέσιμες περιφερικές αρτηρίες (δηλαδή 
με ΣΒΔ≥1,40). Η έκβαση των ασθενών αυτών επίσης δεν 
ήταν χειρότερη σε σχέση με τους ασθενείς με φυσιολο-
γικό ΣΒΔ.

Πίνακας 2. Εργαστηριακά ευρήματα των ασθενών με περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ), φυσιολογικό σφυροβραχιόνιο δείκτη 
(ΣΒΔ) και μη συμπιέσιμες περιφερικές αρτηρίες.

Ασθενείς με ΠΑΝ
(n=84)

Ασθενείς
με φυσιολογικό ΣΒΔ

(n=233)

Ασθενείς
με μη συμπιέσιμες

περιφερικές αρτηρίες 
(n=25)

p

Γλυκόζη (mg/dL) 126±66 109±37 123±35 NS

LDL χοληστερόλη (mg/dL) 114±36 116±39   98±34 NS

HDL χοληστερόλη (mg/dL)   45±13   51±14   44±14 NS

Τριγλυκερίδια (mg/dL) 137±78 114±45   91±32 NS

Ουρικό οξύ (mg/dL)   5,9±1,5   5,7±1,9   6,4±3,2 NS

Υπολογιζόμενος ρυθμός
σπειραματικής διήθησης
(mL/min/1,73 m2)

  69±22   67±23   69±22 NS

NS: μη σημαντική διαφορά

Πίνακας 3. Έκβαση των ασθενών με περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ), φυσιολογικό σφυροβραχιόνιο δείκτη (ΣΒΔ) και μη 
συμπιέσιμες περιφερικές αρτηρίες.

Ασθενείς με ΠΑΝ
(n=84)

Ασθενείς
με φυσιολογικό ΣΒΔ

(n=233)

Ασθενείς
με μη συμπιέσιμες

περιφερικές αρτηρίες 
(n=25)

p

Modified Rankin scale score
κατά την έξοδο από το νοσοκομείο

2,9±2,2 2,3±2,1 2,7±2,5 NS

Διάρκεια νοσηλείας (μέρες) 7,1±4,5 7,1±4,1 9,1±8,2 NS

Ενδονοσοκομειακή θνητότητα (%) 10,9 6,6 6,3 NS

Εξάρτηση κατά την έξοδο
από το νοσοκομείο (%)

59,5 47,6 53,3 NS

Δυσμενής έκβαση (%) 52,1 43,3 56,3 NS

NS: μη σημαντική διαφορά
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μένως επίσης συνέβαλλαν στην αυξημένη συχνότητα 
τιμών ΣΒΔ≤0,90 στους ασθενείς με ΑΕΕ. Στην παρούσα 
μελέτη, η ηλικία και ο επιπολασμός της υπέρτασης δεν 
διέφεραν μεταξύ των ασθενών με ΣΒΔ≤0,90 και των α-
σθενών με φυσιολογικό ΣΒΔ, ωστόσο αυτό πιθανώς ο-
φείλεται στην προχωρημένη ηλικία του πληθυσμού και 
στον αυξημένο επιπολασμό της υπέρτασης.

Στην παρούσα μελέτη, τιμές ΣΒΔ≤0,90 δεν σχετί-
στηκαν με δυσμενέστερη έκβαση. Πράγματι, το mRS 
score και το ποσοστό εξάρτησης κατά την έξοδο από 
το νοσοκομείο δεν διέφερε μεταξύ των ασθενών με 
ΣΒΔ≤0,90 και των ασθενών με φυσιολογικό ΣΒΔ. Η εν-
δονοσοκομειακή θνητότητα ήταν σχεδόν διπλάσια 
στους ασθενείς με ΣΒΔ≤0,90 αλλά η διαφορά αυτή δεν 
ήταν σημαντική. Σε προηγούμενες μελέτες σε ασθενείς 
με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ, τιμές ΣΒΔ≤0,90 σχετίστηκαν ανε-
ξάρτητα με αυξημένη επίπτωση νέου ΑΕΕ ή άλλων καρ-
διαγγειακών συμβαμάτων μετά από μακροχρόνια πα-
ρακολούθηση (1,5–2,3 έτη).11,13,14,21 Ωστόσο, υπάρχουν 
πολύ περιορισμένα στοιχεία για την προγνωστική αξία 
του ΣΒΔ αναφορικά με τη βραχυπρόθεσμη, ενδονοσο-
κομειακή έκβαση των ασθενών με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ. 
Μόνο μια μικρή μελέτη σε Ασιάτες ασθενείς (n=68) ε-
κτίμησε αυτή τη συσχέτιση και δεν διαπίστωσε διαφο-
ρά στην λειτουργική κατάσταση κατά την έξοδο από το 
νοσοκομείο μεταξύ των ασθενών με ΣΒΔ≤0,90 και των 
ασθενών με φυσιολογικό ΣΒΔ.23 Στη λευκή φυλή, μια 
μικρή μελέτη (n=176) ανέφερε ανεξάρτητη συσχέτιση 
μεταξύ ΣΒΔ≤0,90 και αυξημένου κινδύνου για νέο ΑΕΕ 
μετά από παρακολούθηση 30 ημερών.24 Ωστόσο, η πα-
ραπάνω μελέτη δεν ανέφερε τη λειτουργική κατάστα-
ση των ασθενών κατά την έξοδο από το νοσοκομείο 
ή την ενδονοσοκομειακή θνητότητα. Συνεπώς, χρειά-
ζονται περισσότερες μελέτες για να εξακριβωθεί αν η 
μέτρηση του ΣΒΔ στους ασθενείς που εισάγονται λόγω 
οξέος ισχαιμικού ΑΕΕ θα μπορούσε να προσφέρει προ-
γνωστικές πληροφορίες για τη βραχυπρόθεσμη, ενδο-
νοσοκομειακή έκβαση του πληθυσμού αυτού.

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα της παρούσας μελέτης 
είναι ότι τιμές ΣΒΔ≤0,90 δεν σχετίζονται με τη βαρύτη-
τα του ΑΕΕ, όπως αυτή εκτιμήθηκε με το NIHSS score 
κατά την εισαγωγή. Δεδομένου ότι η ΠΑΝ συχνά συ-
νυπάρχει με αθηροσκλήρωση των εγκεφαλικών αρτη-
ριών και με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου,27,28 
θα αναμένετο οι ασθενείς με ΣΒΔ≤0,90 να εμφανίσουν 
βαρύτερο ΑΕΕ. Από την άλλη πλευρά όμως, ασθενείς 
με προχωρημένη αθηρωμάτωση των εγκεφαλικών 
αρτηριών ενδεχομένως εμφανίζουν κάποιου βαθμού 
ισχαιμική «προετοιμασία» (preconditioning) η οποία 
θα μπορούσε να ασκεί προστατευτική δράση. Ωστόσο, 
δεν υπάρχουν μελέτες στη λευκή φυλή που να εκτίμη-
σαν τη συσχέτιση του ΣΒΔ και της βαρύτητας του ΑΕΕ 

κατά την εισαγωγή των ασθενών στο νοσοκομείο. Μια 
μικρή μελέτη σε Ασιάτες (n=68) δεν διαπίστωσε ύπαρ-
ξη συσχέτισης23 αλλά σε μια πολύ μεγαλύτερη μελέτη 
(n=1147) παρατηρήθηκε βαρύτερο ΑΕΕ σε Κορεάτες με 
ΣΒΔ<0,90.29 Μένει να δειχθεί σε μεγαλύτερες της πα-
ρούσης μελέτες αν αυτή η συσχέτιση υφίσταται και στη 
λευκή φυλή.

Η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που εκτίμησε την 
προγνωστική αξία της παρουσίας μη συμπιέσιμων πε-
ριφερικών αρτηριών, δηλαδή ΣΒΔ>1,40, σε ασθενείς με 
οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ. Τιμές ΣΒΔ>1,40 υποδηλώνουν την πα-
ρουσίαση επασβέστωση του μέσου χιτώνα των περιφε-
ρικών αρτηριών και σχετίζονται στον γενικό πληθυσμό 
με υψηλότερη καρδιαγγειακή θνησιμότητα σε σχέση με 
τις φυσιολογικές τιμές ΣΒΔ.19,20 Ωστόσο, στην παρούσα 
μελέτη, η βαρύτητα του ΑΕΕ, η ενδονοσοκομειακή θνη-
τότητα και η λειτουργική κατάσταση κατά την έξοδο 
από το νοσοκομείο δεν διέφεραν μεταξύ ασθενών με 
ΣΒΔ>1,40 και ασθενών με φυσιολογικό ΣΒΔ. Εντούτοις, 
μόνο 7,3% των ασθενών είχαν ΣΒΔ>1,40 και το NIHSS 
score κατά την εισαγωγή καθώς και το mRS score κατά 
την έξοδο από το νοσοκομείο ήταν αριθμητικά μεγαλύ-
τερα στους ασθενείς αυτούς. Συνεπώς, είναι πιθανό ότι η 
παρούσα μελέτη δεν είχε τη στατιστική ισχύ για να ανι-
χνεύσει στατιστικά σημαντικές διαφορές στη βαρύτητα 
και έκβαση του ισχαιμικού ΑΕΕ μεταξύ των ασθενών με 
ΣΒΔ>1,40 και εκείνων με φυσιολογικό ΣΒΔ.

Συμπερασματικά, τιμές ΣΒΔ≤0,90 παρατηρούνται 
συχνά σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ αλλά δεν φαί-
νεται να σχετίζονται με βαρύτερο ΑΕΕ ή με χειρότερη 
ενδονοσοκομειακή έκβαση. Επιπλέον, τα ευρήματα της 
παρούσης μελέτης υποδεικνύουν ότι τιμές ΣΒΔ>1,4
επίσης δεν προβλέπουν δυσμενέστερη έκβαση στους 
ασθενείς αυτούς. Ωστόσο, δεδομένου ότι η μέτρηση 
του ΣΒΔ είναι μια μη επεμβατική, ανέξοδη, αξιόπιστη 
και ταχεία μέθοδος για την ανίχνευση της ΠΑΝ και δε-
δομένης της έλλειψης άλλων στοιχείων αναφορικά με 
τη συσχέτιση μεταξύ τιμών ΣΒΔ≤0,90 ή >1,40 και της 
βραχυπρόθεσμης έκβασης των ασθενών με οξύ ισχαι-
μικό ΑΕΕ, απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για να εξα-
κριβωθεί η προγνωστική αξία του ΣΒΔ στον πληθυσμό 
αυτόν. Επίσης, μένει να αποδειχτεί αν η πιο επιθετική 
αντιμετώπιση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύ-
νου στους ασθενείς με ΣΒΔ≤0,90 ή >1,40 θα προσφέρει 
επιπλέον οφέλη σε αυτούς τους υψηλού καρδιαγγεια-
κού κινδύνου ασθενείς.

Βιβλιογραφία
1.   Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM et al; American Heart 

Association Statistics Committee and Stroke Statistics Sub-
committee. Heart disease and stroke statistics--2012 update: a 



66   Κ. Τζιόμαλος και συν

© 2014 Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

report from the American Heart Association. Circulation 2012, 
125:e2–e220

2.  Tilling K, Sterne JA, Rudd AG et al. A New Method for Predicting 
Recovery After Stroke. Stroke 2001, 32:2867–2873

3.  van de Port IGL, Kwakkel G, Schepers VPM et al. Predicting 
mobility outcome one year after stroke: a prospective cohort study. 
J Rehabil Med 2006, 38:218–223

4.  Gialanella B, Santoro R, Ferlucci C. Predicting outcome after 
stroke: the role of basic activities of daily living. Eur J Phys Rehabil 
Med 2012, 48:1–9

5.  Stone SP, Allder SJ, Gladman JR. Predicting outcome in acute 
stroke. Br Med Bull 2000, 56:486–494

6.  Johnston KC, Connors AF Jr, Wagner DP et al. Predicting Outcome 
in Ischemic Stroke: External Validation of Predictive Risk Models. 
Stroke 2003, 34:200–202

7.  Kissela B, Lindsell CJ, Kleindorfer D et al. Clinical Prediction 
of Functional Outcome after Ischemic Stroke: The Surprising 
Importance of Periventricular White Matter Disease and Race. 
Stroke 2009, 40:530–536

8.  Ntaios G, Faouzi M, Ferrari J et al. An integer-based score to pre-
dict functional outcome in acute ischemic stroke: the ASTRAL 
score. Neurology 2012, 78:1916–1922

9.  Liu G, Ntaios G, Zheng H et al. External validation of the ASTRAL 
score to predict 3- and 12-month functional outcome in the China 
National Stroke Registry. Stroke 2013, 44:1443–1445

10.  Papavasileiou V, Milionis H, Michel P et al. ASTRAL score predicts 
5-year dependence and mortality in acute ischemic stroke. Stroke 
2013, 44:1616–1620

11.  Sen S, Lynch DR Jr, Kaltsas E et al. Association of asymptomatic 
peripheral arterial disease with vascular events in patients with 
stroke or transient ischemic attack. Stroke 2009, 40:3472–3477

12.  Topakian R, Nanz S, Rohrbacher B et al; OECROSS Study Group. 
High Prevalence of Peripheral Arterial Disease in Patients with 
Acute Ischaemic Stroke. Cerebrovasc Dis 2010, 29:248–254

13.  Busch MA, Lutz K, Röhl JE et al. Low Ankle-Brachial Index 
Predicts Cardiovascular Risk After Acute Ischemic Stroke or 
Transient Ischemic Attack. Stroke 2009, 40:3700–3705

14.  Purroy F, Coll B, Oró M et al. Predictive value of ankle brachial 
index in patients with acute ischaemic stroke. Eur J Neurol 2010, 
17:602–606

15.  Weimar C, Goertler M, Röther J et al; SCALA Study Group. 
Systemic risk score evaluation in ischemic stroke patients 
(SCALA): A prospective cross sectional study in 85 German 
stroke units. J Neurol 2007, 254:1562–1568

16.  2011 Writing Group Members; 2005 Writing Committee 
Members; ACCF/AHA Task Force Members 2011 ACCF/AHA 
Focused Update of the Guideline for the Management of patients 
with peripheral artery disease (Updating the 2005 Guideline): 
a report of the American College of Cardiology Foundation/
American Heart Association Task Force on practice guidelines. 
Circulation 2011, 124:2020–2045

17.  Ankle Brachial Index Collaboration, Fowkes FG, Murray GD, 
Butcher I et al. Ankle brachial index combined with Framingham 
Risk Score to predict cardiovascular events and mortality: a meta-
analysis. JAMA 2008, 300:197–208

18.  Tziomalos K, Athyros VG, Karagiannis A et al. The role of ankle 
brachial index and carotid intima-media thickness in vascular risk 
stratification. Curr Opin Cardiol 2010, 25:394–398

19.  Sutton-Tyrrell K, Venkitachalam L, Kanaya AM et al. Relationship 
of Ankle Blood Pressures to Cardiovascular Events in Older 
Adults. Stroke 2008, 39:863-869

20.  O’Hare AM, Katz R, Shlipak MG et al. Mortality and Cardiovascular 
Risk Across the Ankle-Arm Index Spectrum: Results From the 
Cardiovascular Health Study. Circulation 2006, 113:388–393

21.  Weimar C, Goertler M, Röther J et al; SCALA Study Group. 
Predictive value of the Essen Stroke Risk Score and Ankle 
Brachial Index in acute ischaemic stroke patients from 85 
German stroke units. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008, 79: 
1339–1343

22.  Milionis H, Vemmou A, Ntaios G et al. Ankle-brachial index long-
term outcome after first-ever ischaemic stroke. Eur J Neurol 2013 
Jun 7. doi: 10.1111/ene.12208 (Epub ahead of print)

23.  Huang KL, Lee TH, Ryu SJ et al. Prediction of Worse Outcome by 
Systemic Atherosclerosis Following Acute Ischemic Stroke. Acta 
Neurol Taiwan 2008, 17:88–93

24.  Tsivgoulis G, Bogiatzi C, Heliopoulos I et al. Low Ankle-Brachial 
Index predicts early risk of recurrent stroke in patients with acute 
cerebral ischemia. Atherosclerosis 2012, 220:407–412

25.  Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the 
concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, 
without use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem 1972, 
18:499–502

26.  Levey AS, Bosch JP, Lewis JB et al. A more accurate method to 
estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new 
prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study 
Group. Ann Intern Med 1999, 130:461–470

27.  Diehm C, Schuster A, Allenberg JR et al. High prevalence of 
peripheral arterial disease and co-morbidity in 6880 primary care 
patients: cross-sectional study. Atherosclerosis 2004, 172:95–105

28.  Cacoub PP, Abola MT, Baumgartner I et al; REACH Registry 
Investigators. Cardiovascular risk factor control and out-
comes in peripheral artery disease patients in the Reduction of 
Atherothrombosis for Continued Health (REACH) Registry. 
Atherosclerosis 2009, 204:86–92

29.  Lee DH, Kim J, Lee HS et al. Low ankle–brachial index is a pre-
dictive factor for initial severity of acute ischaemic stroke. Eur J 
Neurol 2012, 19:892–898

Ημερομηνία Υποβολής 10/07/2013
Ημερομηνία Έγκρισης 03/09/2013



Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(1) 67

© 2014  Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

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@
uoi.gr). Το άρθρο πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή, που υπογράφεται 

από τον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα και υποβάλλεται επίσης 

ηλεκτρονικά σε μορφή PDF. Η συνοδευτική επιστολή πρέπει να περιλαμβά-

νει δήλωση ότι η εργασία έχει εγκριθεί από όλους τους συγγραφείς. Επίσης 

ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία συγγραφέας πρέπει να υποβάλει ηλε-

κτρονικά 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 εμφανί-

ζονται (e.g. Infl ammation is an independent risk factor for atherosclerosis.1). 
Σε περίπτωση αναφοράς σε ονόματα συγγραφέων στο κείμενο, εφόσον 

είναι ξένοι, μετά το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα ακολουθεί η συντο-

μογραφία et al, ενώ στους Έλληνες συγγραφείς «και συν». Εφόσον οι συγ-

γραφείς είναι δύο, μεταξύ των επωνύμων τοποθετείται η λέξη «και». Όλες 

οι βιβλιογραφικές παραπομπές του κειμένου –και μόνον αυτές– πρέπει να 

υπάρχουν στον βιβλιογραφικό κατάλογο (e.g. 1. Libby P, Ridker PM, Maseri 

A. Infl ammation and atherosclerosis. Circulation 2002, 105:1135–1143). Ο 

αριθμός των βιβλιογραφικών παραπομπών πρέπει να περιορίζεται στον τε-

λείως απαραίτητο. Στις ανασκοπήσεις, οι βιβλιογραφικές παραπομπές δεν 

πρέπει να είναι περισσότερες από 100. Στα άρθρα επικαιρότητας (κλινικές 

απόψεις, ενδιαφέροντα περιστατικά) πρέπει να αναφέρονται μέχρι 10 άρ-

θρα ή μονογραφίες, για τα οποία ο συγγραφέας πιστεύει ότι είναι απαραί-

τητα για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του αναγνώστη για το θέμα. Τα 

γράμματα προς τη Σύνταξη δεν πρέπει να έχουν περισσότερες από 5 βιβλι-

ογραφικές 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, 283:628–629. Παρα-

πομπές οι οποίες αναφέρονται σε εργασίες που δημοσιεύονται σε συμπληρώ-

ματα (supplements) εκδόσεων, πρέπει να συνοδεύονται με τον αριθμό του 

συμπληρώματος, που σημειώνεται σε παρένθεση μετά τον τόμο. π.χ. Eur Heart 
Journal 1996, 54(Suppl 1):26–27. Οι συντμήσεις των τίτλων των περιοδικών 

πρέπει να γίνονται 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 ανα-

φοράς. Η αναφορά σε κεφάλαιο βιβλίου πρέπει να γίνεται με τον ακόλουθο 

τρόπο: Παπαθανασίου ΙΒ. Πλειοτροπικές δράσεις των στατινών. Στο: Υπολι-
πιδιαμική αγωγή 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» δεν 

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.), κρί-

νεται σκόπιμο οι συγγραφείς να συμβουλεύονται το Λεξιλόγιο Σύγχρονων Ελληνο-

αγγλικών Λεξικών Βιοϊατρικής Ορολογίας. Οι συγγραφείς πρέπει να χρησιμοποιούν 

τους παγκοσμίως παραδεκτούς τίτλους και τις μονάδες μετρήσεων του SI. 

Διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων. Πραγματοποιείται μία φορά από 

τους συγγραφείς. Εκτεταμένες μεταβολές δεν γίνονται δεκτές.

Ανάτυπα. Απαγορεύεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή των δημοσιευμέ-

νων εργασιών. Η προμήθεια από τους συγγραφείς ανατύπων γίνεται αποκλει-

στικά από την εκδοτική εταιρεία ΒΗΤΑ.
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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 Con-

stantinos (Laboratory of Biochemistry, Department of Chemistry, 

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

08326, Fax: +30 26510-08785, Ε-mail: hjathero@uoi.gr). All manu-

scripts must be accompanied by a letter, in PDF form, signed by the author 

responsible for correspondence. The cover letter should include a statement, 

indicating that the manuscript has been approved by all authors. The cor-

responding 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 authors have obtained the written permission of the copyright own-

ers, a copy of which must be attached. The fi nal revised text will be resubmit-

ted electronically 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 
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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. 
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References. They are numbered in the order in which they are fi rst cited 

in the text. (e.g. Infl ammation is an independent risk factor for athero-

sclerosis.1). 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. (e.g. 1. Libby P, Ridker PM, Maseri A. Infl ammation 

and atherosclerosis. Circulation 2002, 105:1135–1143). The number of refer-
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more than 100 references, current issues and editorials up to 10 articles or 

monographs considered by the author to be necessary for complete informa-

tion on the subject, and letters to the Editor up to 5 references. The reference 

section is organized numerically based on the consecutive numbers and or-

der of references in the text. Cite the surnames and initials of all authors up 

to 3 (if more, add et al after 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 atherosclero-

sis. 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, 283:628–629. References of papers published in supplements, 

must also note the number of supplement in parenthesis after the volume, 

e.g. Eur Heart Journal 1996, 54(Suppl 1):26–27. The abbreviations of journal 

titles must be compatible to Index Medicus. 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 edi-

tion, 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 follows: Κuhn L, Swartz MN. Toll-like 

receptors. In: Lee WA (Ed) or (Eds) Infl ammation and Atherosclerosis. Saun-

ders, 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 

Medical Literature (IATROTEK), www.iatrotek.org.

Abstract in English. It must include the title, the names of the authors 

and the institutional affi  liation of each author. The abstract in English is lim-

ited to 250 words with the exception of current issues and case reports whose 

length is limited to 150 words. Otherwise it has to be constructed in the same 

way as the Greek one. It is important that the quality of the English abstract 

should be excellent, because it is a major criterion for the acceptance of the 

journal in the international lists of Biomedical journals.

Chapter numbering in reviews and current issues. All chapters must 

be numbered with Arabic numbers 1, 2, 3 etc. Subchapters should have the 

number of the initial chapter, point and the number of the subchapter, e.g. 

1.1., 1.2. or 1.1.1., 1.2.1. etc.

Tables. They are typed double-space, in a separate page. They are num-

bered by the order they appear in the text, with Arabic numbers. They should 

have a brief, comprehensive explanation so that the reader need not turn to 

the text. Each column must have a brief explanatory heading. Explanations of 

the abbreviations should be made at the bottom of the table.

Figures. The fi gures professionally drawn in china ink or prepared using 

a computer and high resolution printer and the photographs, must be the 

original ones, to facilitate immediate photographic reproduction and print-

ing. Indicate by pencil on the back the number of the fi gure, its top (with 

an arrow) and running title of paper. They must be placed in an envelope 

between two sheets of cardboard to prevent wrinkling. Legends for fi gures 

must be written in a separate page and have the number of the correspond-

ing fi gure. Explanations concerning the fi gures may be cited in the legend. 

Consult the format of the journal for the size of the fi gures. If photographs of 

patients are used, make sure that their face is not shown. In the opposite case, 

a written consent of the patient allowing the photograph to be published 

should accompany the fi gure. All fi gures must be mentioned in the text and 

be numbered with Arabic numbers.

Terms and units of measurement. The authors must use the univer-

sally accepted terms and the SI units of measurement. For the choice of terms 

and names (of substances, entities, organizations, diseases etc.) please con-

sult the MeSH of Index Medicus.

Review of proofs. It is done once by the authors. Major alterations are 

not accepted.

Reprints. Photocopy reproduction of published papers is not allowed. 

Authors can order reprints directly to the publishing company BETA.
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