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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

AMGEN Hellas Ε.Π.Ε.
Γραβιάς 4, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 3447000 - Fax: 210 3447050
info@amgen.gr, www.amgen.gr

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ. 2132040380, Fax 2106549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμη
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας
κατόπιν αιτήσεως ή περιλαμβάνονται στην συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών
του προϊόντος, το φύλλο οδηγιών χρήσης και τη μονογραφία του φαρμάκου.

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΊΣ
ΜΕ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΊΟΥ
’Η ΑΓΓΕΊΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΊΚΟ ΕΠΕΊΣΟΔΊΟ

ΝΑ ΜΕΊΏΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ
LDL-C ΜΕ REPATHA®
Η χορήγηση Repatha® κάθε δύο εβδομάδες
σε συνδυασμό θεραπείας με στατίνη επιτυγχάνει έως

75

ΕΛΑΤΤΏΣΗ
% ΕΠΊΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΤΗΣ LDL-C
συγκρινόμενη με θεραπεία
εικονικού φαρμάκου + στατίνης*1

*Αποτελέσματα από μία πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη 12 εβδομάδων για
την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Evolocumab σε συνδυασμό θεραπείας με στατίνη σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία
και μικτή δυσλιπιδαιμία. Το κύριο τελικό σημείο ήταν η μέση εκατοστιαία μεταβολή από την αρχική τιμή της LDL-C τις εβδομάδες 10 και 12.2

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων
πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες.
LDL-C = Χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη χοληστερόλη.
Βιβλιογραφικές Αναφορές:
1. Robinson JG, et al. JAMA. 2014;311:1870-82. 2. Repatha®: EPAR - Public assessment report (www.ema.europa.eu).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών

Πίνακας 1. Ανεπιθύμητες ενέργειες του Repatha

ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ.
παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΊΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΊΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα, Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου
πένας, Repatha 420 mg ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο
2. ΠΟΊΟΤΊΚΗ ΚΑΊ ΠΟΣΟΤΊΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 140 mg evolocumab σε 1 ml
διαλύματος. Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Κάθε προγεμισμένη πένα περιέχει 140 mg
evolocumab σε 1 ml διαλύματος. Repatha 420 mg ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο Κάθε φυσίγγιο περιέχει 420 mg evolocumab σε
3,5 ml διαλύματος (120 mg/ml). Το Repatha είναι ένα ανθρώπινο IgG2 μονοκλωνικό αντίσωμα που παράγεται με τεχνολογία
ανασυνδυασμένου DNA σε κύτταρα ωοθήκης κινεζικού κρικητού (CHO). Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΊΚΗ ΜΟΡΦΗ
Ενέσιμο διάλυμα (ένεση). Ενέσιμο διάλυμα (ένεση) (SureClick). Ενέσιμο διάλυμα (ένεση) (αυτοματοποιημένων μικρό-δόσεων). Το
διάλυμα είναι διαυγές έως ιριδίζον, άχρωμο έως κιτρινωπό και σχεδόν ελεύθερο σωματιδίων.
4. ΚΛΊΝΊΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Υπερχοληστερολαιμία και μικτή δυσλιπιδαιμία Το Repatha ενδείκνυται σε ενήλικες με πρωτοπαθή
υπερχοληστερολαιμία (ετερόζυγο οικογενή και μη οικογενή) ή μικτή δυσλιπιδαιμία, ως συμπλήρωμα της δίαιτας: • σε συνδυασμό με
μία στατίνη ή συνδυασμό με στατίνη και άλλες υπολιπιδαιμικές θεραπείες σε ασθενείς στους οποίους δεν μπορούν να επιτευχθούν οι
στόχοι της LDL- C με τη μέγιστη ανεκτή δόση μιας στατίνης, ή • μόνο ή σε συνδυασμό με άλλες υπολιπιδαιµικές θεραπείες σε ασθενείς
με δυσανεξία στις στατίνες ή στους οποίους αντενδείκνυνται οι στατίνες. Ομόζυγος οικογενής υπερχοληστερολαιμία Το Repatha
ενδείκνυται σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω με ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία σε συνδυασμό με άλλες
υπολιπιδαιµικές θεραπείες. Η επίδραση του Repatha στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Πριν από την έναρξη χορήγησης του Repatha, πρέπει να αποκλείονται δευτεροπαθή αίτια
υπερλιπιδαιμίας ή μικτής δυσλιπιδαιμίας (π.χ., νεφρωσικό σύνδρομο, υποθυρεοειδισμός). Δοσολογία Πρωτοπαθής
υπερχοληστερολαιμία και μικτή δυσλιπιδαιμία σε ενήλικες Η συνιστώμενη δόση του Repatha είναι είτε 140 mg κάθε δύο εβδομάδες ή
420 mg μια φορά το μήνα: και οι δύο δόσεις είναι κλινικά ισοδύναμες. Ομόζυγος οικογενής υπερχοληστερολαιμία σε ενήλικες και
εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω Η αρχική συνιστώμενη δόση είναι 420 mg μια φορά το μήνα. Μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας, η
συχνότητα της δόσης μπορεί να τιτλοποιηθεί προς τα πάνω στα 420 mg μια φορά κάθε 2 εβδομάδες αν δεν επιτευχθεί κλινικά
σημαντική ανταπόκριση. Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε πλασμαφαίρεση, η θεραπεία μπορεί να αρχίσει με 420 mg κάθε δύο
εβδομάδες για την εναρμόνιση με το πρόγραμμα των συνεδριών πλασμαφαίρεσης. Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία Δεν απαιτείται
προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική δυσλειτουργία. Βλ. παράγραφο 4.4 για ασθενείς με σοβαρή νεφρική
δυσλειτουργία (eGFR < 30 ml/λεπτό/1,73 m2). Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς
με ήπια ηπατική δυσλειτουργία. Βλ. παράγραφο 4.4 για ασθενείς με μέτρια και σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. Ηλικιωμένοι ασθενείς
(ηλικίας ≥ 65 ετών) Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης στους ηλικιωμένους ασθενείς. Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια και η
αποτελεσματικότητα του Repatha σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί για την ένδειξη της πρωτοπαθούς
υπερχοληστερολαιμίας και μικτής δυσλιπιδαιμίας. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του
Repatha σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί για την ένδειξη της ομόζυγου οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης Υποδόρια χρήση. Το Repatha προορίζεται για υποδόρια ένεση στην κοιλιακή
χώρα, το μηρό ή το άνω τμήμα του βραχίονα. Τα σηµεία της ένεσης πρέπει να εναλλάσσονται, ενώ οι ενέσεις δεν πρέπει να γίνονται σε
περιοχές όπου το δέρμα είναι ευαίσθητο, μελανιασμένο, κόκκινο ή σκληρό. Το Repatha δεν πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια ή
ενδομυϊκά. Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Η δόση των 420 mg μια φορά το μήνα ή κάθε 2 εβδομάδες θα
πρέπει να χορηγείται διαδοχικά μέσα σε διάστημα 30 λεπτών χρησιμοποιώντας τρεις προγεμισμένες σύριγγες. Repatha 140 mg
ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Η δόση των 420 mg μια φορά το μήνα ή κάθε 2 εβδομάδες θα πρέπει να
χορηγείται διαδοχικά μέσα σε διάστημα 30 λεπτών χρησιμοποιώντας τρεις προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας. Repatha 420 mg
ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο Η δόση των 420 mg μια φορά το μήνα ή κάθε 2 εβδομάδες θα πρέπει να χορηγείται χρησιμοποιώντας ένα
φυσίγγιο αυτοματοποιημένων μικρό-δόσεων. Το Repatha προορίζεται για αυτοχορήγηση μετά από κατάλληλη εκπαίδευση. Η
χορήγηση του Repatha μπορεί επίσης να γίνεται από ένα άτομο που έχει εκπαιδευτεί στη χορήγηση του φαρμάκου. Για μία μόνο
χρήση. Για οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση, βλ. παράγραφο 6.6 και τις «Οδηγίες χρήσης» που δίνονται στο κουτί. 4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Νεφρική δυσλειτουργία Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σε ασθενείς με σοβαρή
νεφρική δυσλειτουργία (που ορίζεται ως eGFR < 30 ml/λεπτό/1,73 m2) (βλ. παράγραφο 5.3). Το Repatha πρέπει να χρησιμοποιείται
με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία. Ηπατική δυσλειτουργία Σε ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία,
παρατηρήθηκε ότι η μείωση της συνολικής έκθεσης του evolocumab μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο αποτέλεσμα στη μείωση της
LDL-C. Ως εκ τούτου, στενή παρακολούθηση μπορεί να είναι απαραίτητη σε αυτούς τους ασθενείς. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σε
ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh κατηγορία C) (βλ. παράγραφο 5.2). Το Repatha πρέπει να χρησιμοποιείται με
προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. Ξηρό φυσικό ελαστικό Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη
σύριγγα Το κάλυμμα της βελόνας της γυάλινης προγεμισμένης σύριγγας κατασκευάζεται από ξηρό φυσικό ελαστικό (ένα παράγωγο
του λάτεξ), το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου
πένας Το κάλυμμα της βελόνας της προγεμισμένης πένας κατασκευάζεται από ξηρό φυσικό ελαστικό (ένα παράγωγο του λάτεξ), το
οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Περιεκτικότητα σε νάτριο Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από
1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, δηλ. είναι ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου». 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά
προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Δεν έχουν πραγματοποιηθεί επίσημες μελέτες αλληλεπίδρασης φαρμάκων για το
Repatha. Η φαρμακοκινητική αλληλεπίδραση μεταξύ των στατινών και του evolocumab εκτιμήθηκε στις κλινικές δοκιμές του
Repatha. Παρατηρήθηκε αύξηση στην κάθαρση του evolocumab κατά περίπου 20% σε ασθενείς στους οποίους συγχορηγήθηκαν
στατίνες. Αυτή η αυξημένη κάθαρση μεσολαβείτε εν μέρει από τις στατίνες αυξάνοντας τη συγκέντρωση της προπρωτεΐνης
κονβερτάση σουμπτιλισίνη/κεξίνη 9 (PCSK9), γεγονός που δεν επηρέασε αρνητικά τη φαρμακοδυναμική επίδραση του evolocumab
στα λιπίδια. Δεν απαιτούνται προσαρμογές της δόσης των στατινών όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με Repatha. Δεν έχουν
πραγματοποιηθεί μελέτες φαρμακοκινητικών και φαρμακοδυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του Repatha και υπολιπιδαιμικών
φαρμάκων εκτός από τις στατίνες και την εζετιμίμπη. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Κύηση Υπάρχουν περιορισμένα ή
καθόλου δεδομένα από τη χρήση του Repatha σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άμεση ή έμμεση τοξικότητα στην
αναπαραγωγική ικανότητα (βλ. παράγραφο 5.3). Το Repatha δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εκτός
εάν η κλινική κατάσταση της γυναίκας απαιτεί θεραπεία με evolocumab. Θηλασμός Δεν είναι γνωστό εάν το evolocumab απεκκρίνεται
στο ανθρώπινο γάλα. Ο κίνδυνος στα νεογέννητα/βρέφη που θηλάζουν δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πρέπει να αποφασιστεί εάν θα
διακοπεί ο θηλασμός ή θα διακοπεί/θα αποφευχθεί η θεραπεία με Repatha, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί
και το όφελος της θεραπείας για την γυναίκα. Γονιμότητα Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την επίδραση του evolocumab στην
ανθρώπινη γονιμότητα. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν επιδράσεις στα τελικά σημεία γονιμότητας σε επίπεδα έκθεσης σύμφωνα με
την περιοχή κάτω από την καμπύλη συγκέντρωσης-χρόνου (AUC) πολύ υψηλότερα από αυτά που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς που
λαμβάνουν evolocumab 420 mg μια φορά το μήνα (βλ. παράγραφο 5.3). 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανημάτων Το Repatha δεν έχει καμία γνωστή επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. 4.8
Ανεπιθύμητες ενέργειες Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια
των βασικών μελετών πρωτοπαθούς υπερχοληστερολαιμίας και μικτής δυσλιπιδαιμίας, στις συνιστώμενες δόσεις, ήταν
ρινοφαρυγγίτιδα (4,8%), λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (3,2%), οσφυαλγία (3,1%), αρθραλγία (2,2%), γρίπη
(2,3%) και ναυτία (2,1%). Το προφίλ ασφάλειας στον πληθυσμό με ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία ήταν σύμφωνο με αυτό
που παρατηρήθηκε στον πληθυσμό με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία και μικτή δυσλιπιδαιμία. Πινακοποιημένη περίληψη
ανεπιθύμητων ενεργειών Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε βασικές, ελεγχόμενες κλινικές μελέτες σε ασθενείς με
πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία και μικτή δυσλιπιδαιμία και ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία παρουσιάζονται ανά
κατηγορία οργανικού συστήματος και συχνότητα στον πίνακα 1 που ακολουθεί χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές
(≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000) και πολύ σπάνιες
(< 1/10.000).
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Αντιδράσεις της θέσης ένεσης1

Συχνές

Βλ. παράγραφο Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών Αντιδράσεις της θέσης ένεσης Οι πιο συχνές αντιδράσεις στη θέση της ένεσης
ήταν ερύθημα της θέσης ένεσης, άλγος της θέσης ένεσης και μώλωπας της θέσης ένεσης. Παιδιατρικός πληθυσμός Υπάρχει
περιορισμένη εμπειρία από τη χρήση του Repatha σε παιδιατρικούς ασθενείς. Στις κλινικές μελέτες συμπεριλήφθηκαν δεκατέσσερις
ασθενείς ηλικίας ≥ 12 έως < 18 ετών με ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά σχετικά με
την ασφάλεια μεταξύ των εφήβων και των ενήλικων ασθενών με ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Η ασφάλεια και η
αποτελεσματικότητα του Repatha σε παιδιατρικούς ασθενείς με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία και μικτή δυσλιπιδαιμία δεν
έχουν τεκμηριωθεί. Ηλικιωμένος πληθυσμός Αν και δεν παρατηρήθηκαν ζητήματα ασφάλειας σε ασθενείς ηλικίας άνω των 75
ετών, υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία για αυτήν την ηλικιακή υποομάδα. Από τους 6.026 συνολικά ασθενείς που συμμετείχαν στις
κλινικές μελέτες του Repatha, 1.779 (30%) ήταν ≥ 65 ετών, ενώ 223 (4%) ήταν ≥ 75 ετών. Δεν παρατηρήθηκαν γενικές διαφορές ως
προς την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα μεταξύ αυτών και των νεότερων ασθενών. Ανοσογονικότητα Σε κλινικές μελέτες, το
0,1% των ασθενών (7 από 4.846 ασθενείς με πρωτοπαθή υπερλιπιδαιμία και μικτή δυσλιπιδαιμία και 0 από 80 ασθενείς με ομόζυγο
οικογενή υπερχοληστερολαιμία) που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση Repatha ήταν θετικοί στην ανάπτυξη δεσμευτικών αντισωμάτων
(4 από αυτούς τους ασθενείς εμφάνισαν παροδικά αντισώµατα). Οι ασθενείς, οι οροί των οποίων βρέθηκαν θετικοί σε δεσμευτικά
αντισώματα υποβλήθηκαν σε περαιτέρω έλεγχο εξουδετερωτικών αντισωμάτων και κανείς δεν βρέθηκε θετικός σε εξουδετερωτικά
αντισώματα. Η παρουσία δεσμευτικών αντισωμάτων έναντι του evolocumab δεν επηρέασε το φαρμακοκινητικό προφίλ, την κλινική
ανταπόκριση ή την ασφάλεια του Repatha. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων
ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη
συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται
στο Παράρτημα V. 4.9 Υπερδοσολογία Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες σε µελέτες σε ζώα σε εκθέσεις έως 300
φορές υψηλότερες από αυτές που παρατηρήθηκαν στους ασθενείς που έλαβαν Repatha 420 mg μια φορά το μήνα. Δεν υπάρχει
συγκεκριμένη θεραπεία για την υπερδοσολογία με Repatha. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, ο ασθενής πρέπει να αντιµετωπιστεί
συµπτωµατικά και να εφαρµοστούν τα κατάλληλα υποστηρικτικά µέτρα, όπως απαιτείται κατά περίπτωση.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΊΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων Προλίνη, Ψυχρό οξικό οξύ, Πολυσορβικό 80, Υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθμιση του pH), Ύδωρ
για ενέσιμα 6.2 Ασυμβατότητες Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να
αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 6.3 Διάρκεια ζωής 2 χρόνια. 6.4 Ίδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη
του προϊόντος Φυλάσσετε σε ψυγείο (20C – 80C). Μην καταψύχετε. Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή
τύπου πένας Φυλάσσετε την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. Repatha
420 mg ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως και την υγρασία. Εάν
απομακρυνθεί από το ψυγείο, το Repatha μπορεί να διατηρηθεί σε θερμοκρασία δωματίου (μέχρι 25°C) στην αρχική συσκευασία
και πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 1 μήνα. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε
προγεμισμένη σύριγγα Ένα ml διαλύματος σε προγεμισμένη σύριγγα από γυαλί τύπου Ι με βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι διαμέτρου
27 gauge. Το κάλυμμα της βελόνας της προγεμισμένης σύριγγας κατασκευάζεται από ξηρό φυσικό ελαστικό (ένα παράγωγο του λάτεξ,
βλ. παράγραφο 4.4). Συσκευασία μιας προγεμισμένης σύριγγας. Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου
πένας Ένα ml διαλύματος σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας από γυαλί τύπου Ι με βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι διαμέτρου
27 gauge. Το κάλυμμα της βελόνας της προγεμισμένης σύριγγας κατασκευάζεται από ξηρό φυσικό ελαστικό (ένα παράγωγο του
λάτεξ, βλ. παράγραφο 4.4). Συσκευασίες της μίας, των δύο, τριών ή πολλαπλή συσκευασία των έξι (3x2) προγεμισμένων συσκευών
τύπου πένας. Repatha 420 mg ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο Διάλυμα 3,5 ml σε μονό φυσίγγιο από πολυμερές κυκλικής ολεφίνης
με ελαστομερές διάφραγμα και έμβολο σε επαφή με το προϊόν και καπάκι ρητίνης. Το προγεμισμένο φυσίγγιο συναρμολογείται με
εξάρτημα συσκευής τηλεσκοπικού βιδώματος. Η συναρμολόγηση του φυσιγγίου είναι συσκευασμένη από κοινού με την συσκευή
χορήγησης. Η υγρή διαδρομή εντός της συσκευής χορήγησης κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι και μη-DEHP πολυμερές του
χλωριούχου βινιλίου, με βελόνα 29 gauge από ανοξείδωτο ατσάλι. Η συσκευή χορήγησης περιέχει μπαταρίες οξειδίου του αργύρουψευδάργυρου και περιλαμβάνει ένα αυτοκόλλητο επίθεμα από πολυεστερική ταινία με ακρυλική κολλητική ουσία. Η συσκευή
χορήγησης έχει σχεδιαστεί μόνογια χρήση με το παρεχόμενο συναρμολογημένο προγεμισμένο φυσίγγιο των 3,5 ml. Συσκευασίες
ενός φυσιγίου/αυτοματοποιημένων μικρό-δόσεων ή πολλαπλή συσκευασία των τριών (3x1) φυσιγίου/αυτοματοποιημένων μικρόδόσεων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ίδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Πριν από τη χορήγηση, το διάλυμα πρέπει να ελέγχεται. Μην χρησιμοποιείτε το διάλυμα εάν περιέχει σωµατίδια, είναι νεφελώδες ή
αποχρωµατισµένο. Για να αποφύγετε τη δυσφορία στο σημείο της ένεσης, αφήστε το φάρμακο να φτάσει σε θερµοκρασία δωµατίου
(μέχρι 250C) πριν από την ένεση. Εγχύστε όλο το περιεχόμενο. Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΊΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ Amgen Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Ολλανδία
8. ΑΡΊΘΜΟΣ(ΟΊ) ΑΔΕΊΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα EU/1/15/1016/001 – 1
προγεμισμένη σύριγγα Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας EU/1/15/1016/002 - 1 προγεμισμένη
συσκευή τύπου πένας, EU/1/15/1016/003 - 2 προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας, EU/1/15/1016/004 - 3 προγεμισμένες συσκευές
τύπου πένας, EU/1/15/1016/005 - 6 (3x2) προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας (πολλαπλή συσκευασία)
Repatha 420 mg ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο EU/1/15/1016/006 – 1 φυσίγγιο με από κοινού συσκευασμένη αυτοματοποιημένη
μικρό-δόση, EU/1/15/1016/007 – 3 (3x1) φυσίγγια με από κοινού συσκευασμένες αυτοματοποιημένες μικρό-δόσεις (πολλαπλή
συσκευασία)
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΠΡΏΤΗΣ ΕΓΚΡΊΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΏΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΊΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 17 Ιουλίου 2015
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΊΜΕΝΟΥ Φεβρουάριος 2017
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.
Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια αγωγής.
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Κιούσης Ι.Σ.
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Μελέτη αττικη
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Τουσούλης Δ., Στεφανάδης Χ., Πίτσαβος Χ.
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ΗΑΑ15: Επίτευξη των στόχων της υπολιπιδαιμικής αγωγής σε ένα εξειδικευμένο ιατρείο
Μπάρκας Φ., Λυμπερόπουλος Ε., Λαμούρη Χ., Πανταζή Α., Φιλιππάτος Θ., Χριστοπούλου Φ., Λιάμης Γ.
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Φλωρεντίν Μ.,Τσιμιχόδημος Β., Λυμπερόπουλος Ε., Ρίζος Χ., Ελισάφ Μ.
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Τασσόπουλος Γ., Σιρμπιλαντζέ Τ., Σεραφείμ Χ., Χέρα Μ., Χατζόπουλος Α., Χέρας Π.

ΗΑΑ19: Η επίπτωση του μεταβολικού συνδρόμου στη χρόνια νεφρική νόσο
Ράϊκου Β., Σουχλάκη Β., Γαβριήλ Σ.

EPP20: Οφθαλμικές επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη
Μπάκας Δ., Κωνσταντίνου Β., Ανυφαντής Α., Κολοκούτσας Β.

ΗΑΑ21: Η επίδραση του συνδυασμού λιραγλουτίδης και ινσουλίνης στους τροποποιήσιμους
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ΗΑΑ22: Μελέτη της βασπίνης σε πειραματικό μοντέλο σακχαρώδους διαβήτη
Δασκαλοπούλου Α., Μουντζούρη Α., Δουλάμης Η., Κάγιου Χ., Γαϊτανάκη Α., Περρέα Δ.

ΗΑΑ23: Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
Μπάκας Δ., Κωνσταντίνου Β., Ανυφαντής Α., Κολοκούτσας Β.
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ΗΑΑ24: H μη αλκοολική λιπώδης διήθηση ήπατος συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
σακχαρώδη διαβήτη σε ασθενείς που λαμβάνουν στατίνη
Μπάρκας Φ., Λυμπερόπουλος Ε., Παναγιωτοπούλου Θ., Φλωρεντίν Μ., Ελισάφ Μ., Ρίζος Ε.
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ΗΑΑ25: Αναστολείς της διπεπτιδυλικής πεπτίδασης-4 και αγωνιστές των glp-1 υποδοχέων και
προστασία έναντι του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
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ΗΑΑ27: Μεταβολισμός των υδατανθράκων σε άτομα με οικογενή υπερχοληστερολαιμία υπο θεραπεία
με στατίνες: δεδομένα από το μητρώο καταγραφής hellas-fh
Ρίζος Χ., Μπάρκας Φ., Άθυρος Β., Αντζά Χ., Αττιλάκος Α., Ελισάφ Μ., Ζάχαρης Ε., Ραλλίδης Λ.,
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ΗΑΑ28: Η επίτευξη του στόχου της χοληστερόλης των χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών σε άτομα με
οικογενή υπερχοληστερολαιμία: η πιθανή θέση των αναστολέων της pcsk9
Ρίζος Χ., Άθυρος Β., Αντζά Χ., Αττιλάκος Α., Ελισάφ Μ., Ζάχαρης Ε., Ραλλίδης Λ., Κιουρί Ε., Κολοβού Γ., Λουλακάκης Μ.,
Μπουφίδου Α., Σκούμας Ι., Φλωρεντίν Μ., Λυμπερόπουλος Ε.
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ΗΑΑ29: Διαφορετική επίπτωση της αρτηριακής φλεγμονής στις δύο πιο κοινές μορφές οικογενούς
δυσλιπιδαιμίας: τα αποτελέσματα μιας μελέτης με τη χρήση τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων
Κουτάγιαρ Ι., Σκούμας Ι., Τούτουζας Κ., Μπενέτος Γ., Πιάνου Ν., Γεωργακόπουλος Α.,
Γαλανάκος Σ., Καφούρης Π., Σπύρου Γ., Πίτσαβος Χ., Αναγνωστόπουλος Κ., Τούσουλης Δ.
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ΗΑΑ31: Οι λειτουργικές και δομικές ιδιότητες των αρτηριών σε ασθενείς με οικογενή
υπερχοληστερολαιμία
Μασούρα Κ., Πίτσαβος Χ., Αζναουρίδης Κ., Σκούμας Ι., Βλαχόπουλος Χ., Βελέντζα Α.,
Λιόντου Α., Ψαρρός Κ., Στεφανάδης Χ., Τούσουλης Δ.
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ΗΑΑ32: Η επίδραση της ροσουβαστατίνης στις ελαστικές και δομικές ιδιότητες των αρτηριών σε
ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία
Μασούρα Κ., Αζναουρίδης Κ., Πίτσαβος Χ., Σκούμας Ι., Βλαχόπουλος Χ., Βελέντζα Α.,
Στεφανάδης Χ., Τούσουλης Δ.

ΗΑΑ33: Κλινική εφαρμογή των αναστολέων της pcsk9 σε ενα εξειδικευμένο ιατρείο
Μπάρκας Φ., Λυμπερόπουλος Ε., Μακρή Α., Μεγαπάνου Ε., Ελισάφ Μ., Λιάμης Γ.
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ΗΑΑ34: Πολυκεντρική μελέτη της αποτελεσματικότητας της ατορβαστατίνης 30 mg σε σέγκριση
με ατορβαστατίνη 40 mg σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία: προκαταρκτικά
αποτελέσματα
Ρίζος Χ., Λυμπερόπουλος Ε., Τσιμιχόδημος B., Κώτσης Β., Άντζα Χ., Μπιλιανού Ε.,
Τεντολούρης Ν., Ελευθεριάδου Ι., Ελισάφ Μ.

ΗΑΑ35: Επίδραση των φυτικών στερόλων στα επίπεδα λιπιδίων παιδιών με υπερχοληστερολαιμία
Ζέρβα Ο., Αττιλάκος Α., Κουλιέρη Α., Λοϊζου Κ., Σταμάτη Α.1, Παράσχου Ν., Γαρούφη Α.

ΗΑΑ36: Η σχέση ανάμεσα στον πολυμορφισμό mthfr c677t και τον κίνδυνο ανάπτυξης
ανευρύσματος κοιλιακής αορτής: μια μετά-ανάλυση μελετών γενετικής συσχέτισης
Κουφάκης Θ., Παυλίδης Α., Καραγγέλης Δ., Καραμάσης Γ., Ζιντζαράς Η.
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ΗΑΑ37: Per os χορήγηση κολχικίνης σε κονίκλους σιτιζόμενους με χοληστερινούχα δίαιτα: επίδραση της
κολχικίνης στις αθηρωματικές πλάκες, il-18, λεπτίνη, ινσουλίνη και τριγλυκερίδια
Καμηνιώτης Β.Β., Αγρογιάννης Γ., Κωνσταντόπουλος Π., Ανδρουτσοπούλου Β.,
Κόρου Λ. Μ., Βλάχος Ι., Δοντά Ι., Περρέα Δ., Ηλιόπουλος Δ.

ΗΑΑ38: Η δράση των long non-coding rnas στην αθηροσκλήρωση
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ΗΑΑ40: Μελέτη της αντιαιμοπεταλιακής δράσης φαινολικών ενώσεων. Σχέση δομής – δράσης
Χριστοδουλιά Ε.Μ., Γκότση Κ., Φραγκοπούλου Ε.
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ΗΑΑ43: Επίδραση της ορμονικής υποκατάστασης στο γλυκαιμικό και λιπιδαιμικό προφίλ υπογοναδικών
αρσενικών επίμυων
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ΗΑΑ44: Επίδραση αιμοπεταλιακών αγωνιστών στη διαφοροποίηση των cd34+ πρόδρομων κυττάρων
σε πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα. Ο ρόλος της τικαγρελόρης
Σιδηροπούλου Σ., Τσελέπης Α. Δ.

ΗΑΑ45: Τα μικροσωματίδια των αιμοπεταλίων επάγουν την παραγωγή ουδετεροφιλικών δικτύων
χρωματίνης
Μοσχονάς Η., Στάκος Δ., Τσελέπης Α. Δ.

ΗΑΑ46: Η επίδραση του παράγοντα xa στην ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, in vitro
Παπαδάκη Σ., Τσελέπης Α. Δ.

ΗΑΑ47: Ο ρόλος του υποδοχέα par-1 στις φλεγμονώδεις αποκρίσεις που επάγονται από τα
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Τσούκα Α.Ν., Μοσχονάς Η.Χ., Παπαδάκη Σ., Τσελέπης Α.Δ.
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ΗΑΑ48: Η αναστολή του υποδοχέα p2y12 από την τικαγρελόρη επηρεάζει την έκκριση φλεγμονωδών
παραγόντων από τα αιμοπετάλια και τις αλληλεπιδράσεις τους με λευκοκύτταρα.
Τσούκα Α. Ν., Τσελέπης Α. Δ.

ΗΑΑ49: Ο σχηματισμός ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης διαμέσου των ενεργοποιημένων
αιμοπεταλίων αναστέλλεται από εξειδικευμένους ανταγωνιστές του υποδοχέα p2y12
Μοσχονάς Η., Στάκος Δ., Τσελέπης Α.

ΗΑΑ50: Η οξική μυριστική φορβόλη ενεργοποιεί τα αιμοπετάλια διαμέσου μηχανισμού
που αναστέλλεται από την τικαγρελόρη
Μοσχονάς Η., Τσελέπης A.
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ΗΑΑ51: Συσχέτιση των επιπέδων λιποπρωτεϊνών με την αρτηριακή φλεγμονή ασθενών με ετερόζυγο
οικογενή υπερχοληστερολαιμία και οικογενή συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία
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Βλαχόπουλος Χ., Αναγνωστόπουλος Κ., Πίτσαβος Χ., Τούσουλης Δ.
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ΗΑΑ52: Συσχέτιση του λιπιδαιμικού προφίλ με την αορτική φλεγμονή ασθενών με ετερόζυγο οικογενή
υπερχοληστερολαιμία και οικογενή συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία
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Εισαγωγή - σκοπός
Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση του όγκου του
σπλαγνικού λίπους και η μελέτη της σχέσης του με
την αρτηριακή φλεγμονή ασθενών με οικογενή συνδυασμένη δυσλιπιδαιμία (FCH) ή ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία (hFH) με τη χρήση Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων.
Υλικό και μέθοδος
Συνολικά συμπεριλήφθησαν 42 εθελοντές (14 FCH
και 14 hFH, 14 συνομίληκοι μη δυσλιπιδαιμικοί
που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου). Ο όγκος του
σπλαγχνικού λίπους (ΟΣΛ) μετρήθηκε σε εγκάρσιες εικόνες αξονικού τομογράφου μεταξύ των επιπέδων Ι1-Ι3 σπονδύλων (όλα τα voxels με εξασθένηση μεταξύ -190 και -30 μονάδων Hounsfield (HU)).
Η πρόσληψη ραδιοφαρμάκου στο αρτηριακό τοίχωμα ποσοτικοποιήθηκε ως TBR (target-to-background
ratio) σε διαδοχικές εγκάρσιες εικόνες κατά μήκος
όλης της αορτής.

Αποτελέσματα
Οι FCH εμφάνισαν υψηλότερες τιμές ΟΣΛ σε σύγκριση με τους hFH και τους μάρτυρες (2233.7 ±
776.5 έναντι 1120.8 ± 815.2 έναντι 806.3 ± 716.8
cm3, p <0.001). Οι ΟΣΛ των ασθενών με FCH ήταν
υψηλότεροι σε σύγκριση με τους hFH (p= 0.001)
και τους μάρτυρες (<0.001). Επιπρόσθετα, οι FCH
παρουσίασαν υψηλότερες τιμές αορτικού TBR σε
σύγκριση με hFH και μη δυσλιπιδαιμικούς (2.15
± 0.24 έναντι 1.93 ± 0.20 έναντι 1.65 ± 0.14, αντίστοιχα, p <0.001). Επιπρόσθετα σημαντική συσχέτιση παρουσίασαν οι τιμές ΟΣΛ και αορτικού TBR
(R=0.49, p=0.002).
Συμπεράσματα
Οι FCH έχουν μεγαλύτερο όγκο σπλαγχνικού λίπους
και υψηλότερα επίπεδα αρτηριακής φλεγμονής σε
σχέση με τους hFH, ενώ φαίνεται ότι οι δύο αυτές
παράμετροι συσχετίζονται σημαντικά σε αυτό τον
πληθυσμό.
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με αυξημένο κίνδυνο
για την εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη
σε ασθενείς που λαμβάνουν στατίνη
Μπάρκας Φ., Λυμπερόπουλος Ε., Σφαιρόπουλος Δ., Κλούρας Ε.,
Λιόντος Α., Ελισάφ Μ., Ρίζος Ε.
Ιατρείο Διαταραχών του Μεταβολισμού, των Λιπιδίων και Παχυσαρκίας,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Σκοπός
Η διερεύνηση των μεταβολικών παραμέτρων που
συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ) σε δυσλιπιδαιμικούς
ασθενείς που λαμβάνουν στατίνη.
Μέθοδοι
Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης
στην οποία συμμετείχαν 1,241 δυσλιπιδαιμικοί ασθενείς με διάρκεια παρακολούθησης ≥ 3 έτη. Mελετήθηκε η επίδραση του προδιαβήτη (PreDM), της μικτής
δυσλιπιδαιμίας (MixDys) και της προϋπέρτασης/
υπέρτασης (Pre/Hyper) στον κίνδυνο εμφάνισης
ΣΔ. Από την ανάλυση των δεδομένων αποκλείσθηκαν 166 ασθενείς με ΣΔ και 193 άτομα που ελάμβαναν υπολιπιδαιμική αγωγή κατά την 1η επίσκεψη.
Αποτελέσματα
Το 11% των ατόμων που συμμετείχε στη μελέτη
(n=882) εμφάνισε ΣΔ κατά τη διάρκεια παρακολούθησής τους (6 έτη; IQR: 4-10 έτη). Τα αρχικά επίπεδα της γλυκόζης νηστείας (OR: 1.08; 95% CI: 1.061.11, p<0.001), της συστολικής αρτηριακής πίεσης
(OR:1.03; 95% CI:1.01-1.04, p<0.001), ο λόγος τριγλυκερίδια/χοληστερόλη των υψηλής πυκνότητας λιπο-
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πρωτεϊνών (HDL-C) (OR: 1.12; 95% CI: 1.05 - 1.19,
p=0.001), το οικογενειακό ιστορικό ΣΔ (OR:2.71; 95%
CI: 1.44-5.10, p<0.05) και η επιθετικότητα της αγωγής
με στατίνη (OR: 2.34; 95% CI: 1.55-3.54, p<0.001) αποτελούσαν ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου για
την εμφάνιση ΣΔ. Ο PreDM (OR:7.44; 95% CI: 3.5110.69, p<0.001), η Pre/Hyper (OR: 4.14; 95% CI: 1.46
– 11.74, p=0.007) και η MixDys (OR: 2.44 95% CI:
1.14-5.20, p=0.02) συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση ΣΔ, μετά από διόρθωση για
τους αντίστοιχους συγχυτικούς παράγοντες. Οι προδιαβητικοί ασθενείς με Pre/Hyper εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση ΣΔ σε σύγκριση με τα νορμογλυκαιμικά-νορμοτασικά άτομα
(OR: 32.22; 95% CI: 7.26-143.06, p<0.001). Επιπρόσθετα, οι προδιαβητικοί ασθενείς με MixDys εμφάνισαν
επίσης πολύ υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση ΣΔ
σε σύγκριση με τα νορμογλυκαιμικά άτομα χωρίς
MixDys (OR: 20.73; 95% CI: 7.39-58.13, p<0.001).
Συμπεράσματα
Ο PreDM, η Pre/Hyper, η MixDys και ιδιαίτερα οι
συνδυασμοί τους, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ σε υπερλιπιδαιμικούς ασθενείς που
λαμβάνουν στατίνη.
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Καρδιαγγειακό προφίλ και θεραπευτική
αντιμετώπιση ασθενών με οικογενή
υπερχοληστερολαιμία στην Ελλάδα:
προκαταρκτικά δεδομένα από το μητρώο
καταγραφής hellas-fh
Ρίζος Χ.1, Άθυρος Β.2, Γαρούφη Α.3, Ελισάφ Μ.1, Κολοβού Γ.4, Κώτσης Β.5, Μπιλιανού Ε.6,
Ραλλίδης Λ.7, Σκαλίδης Ε.8, Σκούμας Ι.9, Τζιόμαλος Κ.10, Χρούσος Γ.11, Λυμπερόπουλος Ε.1
Τομέας Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2
Τομέας Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, Γ.Ν. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
3
Τομέας Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Β’ Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν Παίδων Π.&Α. Κυριακού, Αθήνα
4
Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα
5
Τομέας Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
6
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Τζάνειο, Πειραιάς
7
Τομέας Καρδιολογίας, της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. Αττικόν, Αθήνα
8
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Ηράκλειο
9
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Ιπποκράτειο, Αθήνα
10
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
11
Τομέας Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών,
Α› Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν Παίδων Αγ. Σοφία, Αθήνα
1

Εισαγωγή
H οικογενής υπερχοληστερολαιμία (FH) είναι η συχνότερη γενετική μεταβολική διαταραχή με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. Στην Ελλάδα
βρίσκεται σε εξέλιξη το μητρώο καταγραφής ατόμων με
FH (HELLAS-FH Registry).
Σκοπός
Η καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και της
θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών με FH στην
Ελλάδα.
Μέθοδοι
Εκτιμήθηκαν 488 ασθενείς με FH που είχαν καταγραφεί στο μητρώο τη στιγμή της ανάλυσης. Εκτιμήθηκαν
τα δημογραφικά στοιχεία, το ατομικό και κληρονομικό ιστορικό, η φαρμακευτική αντιμετώπιση και το λιπιδαιμικό προφίλ κατά την αρχική διάγνωση και την
καταγραφή στο μητρώο.
Αποτελέσματα
Οι ασθενείς ήταν σε ποσοστό 53.6% άνδρες, είχαν ηλικία
49.1±18.7 έτη και ηλικία διάγνωσης 41.7±18.5 έτη. To πο-

σοστό των καπνιστών, πρώην καπνιστών, μη-καπνιστών
και παθητικών καπνιστών ήταν: 14.2%,10.9%,72.8% και
2.2%, αντίστοιχα. Ένα ποσοστό 22.7% των ασθενών είχε
εγκατεστημένη στεφανιαία νόσο, ένα ποσοστό 3.9% είχε
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και ένα ποσοστό 2.4%
είχε περιφερική αρτηριακή νόσο. Οι περισσότεροι ασθενείς (71.6%) στην καταγραφή τους ελάμβαναν ήδη υπολιπιδαιμική αγωγή με στατίνη (κυρίως ατορβαστατίνη
και ροσουβαστατίνη). Επιπρόσθετα, το 41% των ατόμων
ελάμβανε και εζετιμίμπη. Οι ασθενείς κατά την αρχική
τους διάγνωσή είχαν μέση τιμή ολικής χοληστερόλης
(TC) 328.2±74.8 mg/dL και χοληστερόλη των χαμηλής
πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-C) 247.4 ± 71.4 mg/
dL. Κατά τη στιγμή της ένταξης στο μητρώο η μέση τιμή
της TC ήταν 239.23 ± 71.7 mg/dL και της LDL-C 163.0 ±
66.3 mg/dL, με μόλις το 21.2% εντός του στόχου για τα
επίπεδα της LDL-C.
Συμπεράσματα
Τα άτομα με FH έχουν υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο και η πλειοψηφία τους, παρά τη λήψη υπολιπιδαιμικής αγωγής, δεν επιτυγχάνει το στόχο για τα επίπεδα της LDL-C.
© 2017 Hellenic Atherosclerosis Society
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Επίδραση μιας νέας μετάλλαξης
στην απολιποπρωτεΐνη α-ι, που σχετίζεται
με υψηλά επίπεδα hdl, στη δομή και
τις λειτουργίες της πρωτεΐνης
Γκολφινοπούλου Χ., Χρόνη Α.
Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
«Δημόκριτος», Αθήνα, Ελλάδα

Εισαγωγή-Σκοπός
Κληρονομήσιμες σημειακές μεταλλάξεις στην απο Α-Ι
έχουν σχετιστεί με χαμηλά επίπεδα HDL-χοληστερόλης (HDLc), και/ή αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής
νόσου (ΚΑΝ). Ωστόσο, μία νέα σημειακή μετάλλαξη
στην αποΑ-Ι, η V19L, σχετίστηκε με αυξημένα επίπεδα HDLc και μειωμένο κίνδυνο ΚΑΝ. Στην παρούσα
εργασία ερευνήθηκε η επίδραση της μετάλλαξης V19L
στη δομή της αποΑ-Ι, καθώς και στη βιογένεση και τις
αθηροπροστατευτικές λειτουργίες της HDL.

σε λιποπρωτεϊνικά σωματίδια (rHDL), συγκριτικά με
την αποΑ-Ι άγριου-τύπου. Η αποΑ-Ι [V19L] παρουσίασε φυσιολογική ικανότητα να επάγει εκροή χοληστερόλης μέσω ABCA1, καθώς και να ενεργοποιεί την LCAT, σε ελεύθερη λιπιδίων και rHDL μορφή,
αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, η rHDL-αποΑ-Ι [V19L] εμφάνισε φυσιολογική ικανότητα επαγωγής εκροής χοληστερόλης μέσω ABCG1, αλλά αυξημένη κατά 40%
ικανότητα επαγωγής εκροής χοληστερόλης μέσω
SR-BI.

Μέθοδοι-Υλικά
Μελετήθηκε με βιοφυσικές μεθόδους η επίδραση της
μετάλλαξης V19L στη δομική ακεραιότητα της αποΑΙ. Επίσης, εξετάστηκε η ικανότητα της αποΑ-Ι/HDL
να: α) επάγει εκροή χοληστερόλης μέσω των μεταφορέων χοληστερόλης ABCA1 και ABCG1 και του υποδοχέα της HDL, SR-BI και β) ενεργοποιεί το ένζυμο
εστεροποίησης χοληστερόλης, LCAT.

Συμπεράσματα
Η αποΑ-Ι[V19L] δεν επηρεάζει τα βήματα βιογένεσης
της HDL. Ωστόσο, η αυξημένη θερμοδυναμική σταθερότητα των rHDL-αποΑ-Ι[V19L] σωματιδίων συνδυαστικά με την αυξημένη τους ικανότητα να δέχονται
επιπρόσθετη χοληστερόλη μέσω SR-BI θα μπορούσε
να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα HDLc. Επιπλέον, η
ενισχυμένη αλληλεπίδραση της rHDL-αποA-I [V19L]
με τον SR-BI θα μπορούσε να υποστηρίξει έναν αθηροπροστατευτικό ρόλο για την αποA-I[V19L], καθώς
η εκροή χοληστερόλης μέσω SR-BI προστατεύει τα μακροφάγα του αρτηριακού τοιχώματος από τη συσσώρευση χοληστερόλης.

Αποτελέσματα
Η αποΑ-Ι[V19L] παρουσιάστηκε θερμοδυναμικά
αποσταθεροποιημένη σε ελεύθερη λιπιδίων μορφή,
αλλά θερμοδυναμικά σταθεροποιημένη δεσμευμένη

4

© 2017 Hellenic Atherosclerosis Society

ΠΑ5

volume 8 | supplement 1 | december 2017

ο ρόλος του ουρικού οξέος
στην ασβεστοποίηση - έκτοπη οστεοποίηση
της αορτικής βαλβίδας
Μαμαρέλη Β.1, Κυριακίδου Μ.2, Τάνης Ο.2, Μαμαρέλης Ι.1, Κωτούλας Χ.3, Κουτουλάκης Ε.4,
Κασσικού Ι.1, Αναστασοπούλου Ι.5
Καρδιολογική Κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού ΝΙΜΤΣ, Αθήνα
2
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ακτινοχημεία και Βιοφασματοσκοπία, Αθήνα
3
Διακλαδική Καρδιοχειρουργική Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
4
Καρδιολογική Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
5
Διεθνές Αντικαρκινικό Ερευνητικό Ινστιτούτο, Καπανδρίτι
1

Εισαγωγή
Το μολυβδαίνιο (Mo) είναι το ενεργό κέντρο της
ξανθίνης οξειδάσης (ΧΟ) προς σχηματισμό ουρικού
οξέος. Η ξανθίνη οξειδάση (ΧΟ) είναι βασικό οξειδωτικό ένζυμο και συνδέεται με την αρτηριακή υπέρταση, την βλάβη επαναιμάτωσης μετά από ισχαιμία
ενώ εμπλέκεται και στην παραγωγή ριζών υπεροξειδίου (Ο2-) και υπεροξειδίου του υδρογόνου.
Σκοπός
Ο μηχανισμός με τον οποίο επιτελείται η έκτοπη
ασβεστοποίηση-οστεοποίηση της αορτικής βαλβίδας δεν έχει μέχρι σήμερα διευκρινισθεί.Η συμβολή του ουρικού οξέος στον μηχανισμό έκτοπης ασβεστοποίησης-οστεοποίησης μπορεί να μελετηθεί με μη
καταστρεπτικές φυσικοχημικές μεθόδους ανάλυσης.
Υλικό-Μέθοδος
Χρησιμοποιήθηκαν 15 δείγματα ασβεστοποιημένων
στενωτικών αορτικών βαλβίδων από υπερουριχαιμικούς ασθενείς που υποβλήθηκαν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας.Τα φάσματα καταγράφηκαν με ATR-FT-IR
Nicolet 6700 thermoscientific spectrometer.

Αποτελέσματα
Η νέα ταινία στα 1.460 cm-1 χρησιμοποιήθηκε ως
«βιοδείκτης» της επίδρασης του ουρικού οξέος
στους ασθενείς. Η έντονη ταινία στα 1.010 cm-1 αποδίδεται στο HPO42- και όχι σε υδροξυαπατίτη, δηλώνει το όξινο τοπικά περιβάλλον και την συμμετοχή του ATP στα μονοπάτια της βλάβης. Η ταινία
στα 840 cm-1 που αποδίδεται στο HCO3- και επιβεβαιώνει την οξέωση και την εκροή ιόντων Ca2+. Η
SEM ανάλυση έδειξε την παρουσία Μο, ένδειξη δυσλειτουργίας της ΧΟ και μεταβολής του οξειδωτικού δυναμικού του μολυβδαινίου, με αποτέλεσμα
την παραγωγή ελευθέρων ριζών (O2-)* και παρεμπόδισης του κύκλου επανασχηματισμού του ΑTP
από ADP.
Συμπεράσματα
Η αύξηση του ουρικού οξέος συνδέεται με τον κύκλο
του ΑΤΡ και την έκτοπη ασβεστοποίηση-οστεοποίηση της αορτικής βαλβίδας. Η μεταβολή της οξειδωτικής κατάστασης του μολυβδαινίου φαίνεται να
επηρεάζει το δυναμικό του μιτοχονδρίου και να συμβάλει στην αύξηση της ανοξίας.
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προσδιορισμός της διαγνωστικής αξίας
της ακτινομετρίας μικροκυμάτων για
την ανίχνευση του ευάλωτου αθηρώματος
χρησιμοποιώντας pet
και ανισοιστοχημική επικύρωση
Κουτάγιαρ Ι.1, Τούτουζας Κ.1, Μπενέτος Γ.1, Γεωργακόπουλος Α.2, Πιάνου Ν.2,
Αθανασιάδης Ε.2, Αγρογιάννης Γ.1, Σπύρου Γ.2, Πίτσαβος Χ.1, Πατσούρης Ε.3,
Αναγνωστόπουλος Κ.2, Τούσουλης Δ.1
Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Ιπποκράτειο, Αθήνα, Ελλάδα
Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
3
Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
1

2

Εισαγωγή-σκοπός
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση σε ασθενείς με
σοβαρή στένωση της καρωτίδας, 1) της συσχέτισης των
μετρήσεων της ακτινομετρίας μικροκυμάτων (MWR)
και του PET στην καρωτιδική πλάκα , και 2) η συναξιολόγησή τους με ιστολογικά ευρήματα.
Υλικό και μέθοδος
Προεγχειρητικά, 42 καρωτίδες ασθενών αξιολογήθηκαν με MWR και ΡΕΤ. Διεξήχθη ανοσοιστοχημική ανάλυση στα χειρουργικά δείγματα. Η καρωτιδική φλεγμονή ποσοτικοποιήθηκε ως μέγιστη
διαφορά λόγου στόχου προς αίμα (ΔΤΒRmax) και
μέγιστη διαφορά τυποποιημένης τιμής πρόσληψης (ΔSUVmax) από το ΡΕΤ και ως μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας (ΔΤ) σε κάθε καρωτίδα με MWR.
Οι CD68 και ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός
παράγοντας (VEGF) χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτες
για τον ημιποσοτικό προσδιορισμό μακροφάγων
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και νεοαγγειογένεσης στην αθηρωματική πλάκα
αντίστοιχα.
Αποτελέσματα
Σημαντική συσχέτιση παρουσίασαν οι τιμές ΔΤΒRmax και ΔSUVmax με ΔT (R = 0,40, p = 0,009 και R
= 0,43, p = 0,004 αντίστοιχα). Δείγματα με υψηλή έκφραση CD68 έδειξαν υψηλότερες τιμές ΔΤ, ΔΤΒRmax
και ΔSUVmax σε σύγκριση με δείγματα με χαμηλή έκφραση CD68 (0,59 ± 0,11 έναντι 0,50 ± 0,20 ° C, p = 0,05,
0,85 ± 0,80 έναντι 0,41 ± 0,20, p = 0,04 και 1,30 ± 1,06
έναντι 0,64 ± 0,31, p = 0,02, αντίστοιχα), ενώ τα δείγματα με υψηλή έκφραση VEGF παρουσίασαν υψηλότερες τιμές ΔT (0,63 ± 0,20 έναντι 0,50 ± 0,15 ° C, p = 0,02).
Συμπεράσματα
Οι διαφορές θερμοκρασίας στο τοίχωμα των καρωτίδων που υπολογίζονται με MWR συσχετίζονται με μετρήσεις ΡΕΤ και τα ιστολογικά ευρήματα.
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proprotein convertase subtilisin / kexin type 9
interaction with plasma lipoproteins in subjects
with high lipoprotein (a) levels
Papacosta C.1, Tellis C.2, Milionis H.1, Tselepis A. D.2, Elisaf M.1
Department of Internal Medicine, School of Medicine, University of Ioannina, Greece
Atherothrombosis Research Centre/Laboratory of Biochemistry, Department of Chemistry,
University of Ioannina, Greece
1

2

Background-Aim
Lipoprotein(a) is a low-density lipoprotein-like
particle and an independent cardiovascular risk
factor. PCSK9 plays a significant role in lipid
metabolism, atherosclerosis and cardiovascular
disease. The aim of this study was to investigate the
correlation between PCSK9 and plasma lipoproteins
using 20 subjects with Lp(a)≥40 mg/dL and 18
subjects with Lp(a)≤10 mg/dL.
Material-Method
The study population was derived from the Obesity
Clinic of the Hospital of Ioannina and the two groups
shared similar anthropometric characteristics. The
Lp(a) fraction was isolated by affinity. The HDL
fraction was isolated by precipitating the apo-B
lipoproteins in fresh plasma. Lp-PLA2 activity was
determined by the trichloroacetic acid precipitation
procedure. The quantification of PCSK9 was
performed using the elisa.

Results
An increased concentration of plasma PCSK9 was
observed in the group with high levels of Lp(a)
(599.7±170.8 ng/mL) in contrast to the control group
(331.9±29.3 ng/mL) (p<0.05). Increased PCSK9 values
were also observed in the HDL fraction (172.2 ± 63.8
ng/mL) against the control group (120.6±29.3 ng/
mL) (p<0.05). Furthermore, the subjects with high
Lp(a) levels had reduced Lp-PLA2 activity in the
HDL fraction (2.3±0.9 nmol/min/mL) opposed to
the control group (3.9±2.3 nmol/min/mL) (p<0.05).
Conclusions
There is evidence that Lp(a) may be associated with
high levels of both plasma and non-HDL PCSK9,
and HDL is likely to play a key role in the metabolism
or clearance of PCSK9 due to the fact that there was
a negative correlation between PCSK9 values in the
HDL fraction and the plasma HDL cholesterol levels
in both groups.
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Αντισώματα έναντι της οξειδωμένης ldl
σε ασθενείς με σύνδρομο Sjogren:
είναι προστατευτικά;
Τσινόκου Ι. Η.1,2, Μαυραγάνη Κ.Π.1,3, Τέλλης Κ.Χ.2, Νέζος Α.3, Τσελέπης Α.Δ.2,
Μουτσόπουλος Χ.Μ.1,4
Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2
Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
4
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
1

Σκοπός
Η επίπτωση της αθηρωματικής νόσου σε ασθενείς με
αυτοάνοσα νοσήματα δεν δικαιολογείται αποκλειστικά από κλασικούς παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου (CVD). Τα αντισώματα έναντι της
οξειδωμένης χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνης
(ox-LDL) φαίνεται ότι συμβάλλουν σε αυτό.
Υλικό-Μέθοδος
Σε 63 ορούς ασθενών με σύνδρομο Sjogren (SS), 121
με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (ΣΕΛ), 69 με
Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (ΡΑ) και 26 υγιών μελετήθηκε η παρουσία αντισωμάτων έναντι ox-LDL μέσω
ELISA χρησιμοποιώντας ox-LDL που παρασκευάστηκε με οξείδωση της LDL (3-ώρη παρουσία Cu2+).
Η LDL απομονώθηκε από πλάσμα υγιών εθελοντών
με διαδοχικές υπερφυγοκεντρήσεις. Καταγεγραμμένα στοιχεία απετέλεσαν η παρουσία αθηρωματικής
πλάκας καρωτίδας/μηριαίας αρτηρίας, η πάχυνση
του μέσου χιτώνα, οι κλασσικοί παράγοντες κινδύνου CVD και χαρακτηριστικά εκάστης νόσου.
Αποτελέσματα
Οι ασθενείς με SS και RA είχαν χαμηλότερους τίτ-
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λους αντισωμάτων συγκριτικά με υγιείς μάρτυρες
(0,07 ± 0,02 και 0,06 ± 0,04 έναντι 0,09 ± 0,04 p=0,049
και p<0,0001 αντίστοιχα). Χωρίζοντας την ομάδα
SS σε χαμηλούς και σε υψηλούς τίτλους αντισωμάτων, με όριο την διάμεσο των τίτλων εκάστης μελετούμενης ομάδας, οι πρώτοι παρουσίαζαν υψηλότερο επιπολασμό αντισωμάτων έναντι Ro/SSA και
La/SSB αντιγόνων (87,1% έναντι 56,3% p=0,01 και
61,3% έναντι 25,0%, p=0,005, αντίστοιχα), πορφύρας (23,3% έναντι 0,0%, p=0,01), χαμηλότερων επιπέδων συμπληρώματος C3 και C4 (1,06 ± 0,26 έναντι
1,17 ± 0,23, p=0,04 και 0,17 ± 0,06 έναντι 0,23 ± 0,08,
p=0,002) και αυξημένο δείκτη ενεργότητας νόσου
(3,4 ± 2,1 έναντι 1,5 ± 1,3, p=0,02). Χαμηλότερα ποσοστά παρουσίας αθηρωματικής πλάκας χαρακτήριζαν αυτήν την ομάδα, συνυπολογίζοντας πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες (OR [95%CI]: 0,14
[0,03-0,72]).
Συμπεράσματα
Τα αντισώματα έναντι ox-LDL υπoδεικνύουνενεργότητα Β-λεμφοκυττάρων και πιθανόν ασκούν προστατευτικό ρόλο στην ανάπτυξη αθηρωμάτωσης
στους πάσχοντες από SS.
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ο ρόλος του υποδοχέα par-1 στην ενεργοποίηση
πρόδρομων ενδοθηλιακών κυττάρων από
τους παράγοντες πήξης xa και θρομβίνη
Παπαδάκη Σ.1, Σιδηροπούλου Σ.1, Χαντζηχρήστος Β.1, Πασχόπουλος Μ.2, Τσελέπης Α. Δ.1
Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2
Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
1

Εισαγωγή-Σκοπός
Ο παράγοντας Xa (FXa) και η θρομβίνη εμπλέκονται
στους μηχανισμούς αιμόστασης και θρόμβωσης, ενώ
παράλληλα συμμετέχουν σε πληθώρα μη αιμοστατικών κυτταρικών δράσεων, κυρίως διαμέσου των υποδοχέων PARs. Τα προχωρημένης ωρίμανσης πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα (OECs) συμβάλλουν στην
αναγέννηση του αρτηριακού ενδοθηλίου. Διερευνήσαμε την επίδραση του FXa και της θρομβίνης στην
ενεργοποίηση των OECs, χρησιμοποιώντας ως δείκτη
ενεργοποίησης τη μεμβρανική έκφραση του ICAM1. Επιπλέον, μελετήσαμε τη δράση του εκλεκτικού
ανταγωνιστή του PAR-1, vorapaxar, στην έκφραση
του ICAM-1.
Υλικά-Μέθοδοι
CD34+ κύτταρα απομονώθηκαν από μονοπύρηνα κύτταρα ομφάλιου λώρου ανθρώπου και καλλιεργήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες προς σχηματισμό OECs.
OECs 4ης γενιάς επωάστηκαν με 50nM FXa ή 8U/mL
θρομβίνης για 24h. Η μεμβρανική έκφραση του ICAM-1
μελετήθηκε με κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιώντας το

αντίσωμα anti-CD54-PE, ενώ ως δείκτης ενδοθηλιακού
φαινοτύπου χρησιμοποιήθηκε το αντίσωμα anti-CD31FITC. Η έκφραση του ICAM-1 αξιολογήθηκε ως μέση
ένταση φθορισμού (MFI). Τέλος, μελετήθηκε η δράση
του vorapaxar (0,01-10nM), μετά από 1h προ-επώαση,
στην επαγόμενη από FXa και θρομβίνη έκφραση του
ICAM-1.
Αποτελέσματα
Ο FXa και η θρομβίνη αύξησαν τη μεμβρανική έκφραση του ICAM-1 στα OECs κατά 73±7% και 270±47%,
αντίστοιχα. Το vorapaxar ανέστειλε δοσο-εξαρτώμενα την επαγόμενη από τον FXa και τη θρομβίνη έκφραση του ICAM-1 (τιμές IC50: 0,3nM και 2,9nM,
αντίστοιχα).
Συμπεράσματα
Η παρούσα μελέτη δείχνει για πρώτη φορά ότι τόσο
ο FXa, όσο και η θρομβίνη επάγουν την ενεργοποίηση των OECs, φαινόμενο που αναστέλλεται από το
vorapaxar, αποτελώντας ένδειξη ότι η παραπάνω ενεργοποίηση διαμεσολαβείται κυρίως από τον PAR-1.
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Αντιθρομβωτικές ιδιότητες γιαουρτιού
εμπλουτισμένου με φυτικής προέλευσης
αναστολείς του παράγοντα ενεργοποίησης
αιμοπεταλίων (paf)
Ντετοπούλου Μ., Μικελλίδη Α., Ξανθοπούλου Μ., Αργυρού Χ., Μηλιάς Γ., Μήτσου Ε.,
Αναστασίου Κ., Κόκαλης Χ., Νομικός Τ., Φραγκοπούλου Ε., Γιαννακούλια Μ.,
Παναγιωτάκος Δ., Αντωνοπούλου Σ.
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας- Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
2
Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
4
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
Εισαγωγή-Σκοπός
Ο PAF είναι ισχυρός φλεγμονώδης μεσολαβητής που
παίζει ρόλο στην αθηροσκλήρωση. Προϊόντα διατροφής που περιέχουν αναστολείς του PAF, αποτελούν μια προσέγγιση για πιθανές καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε
ένα γιαούρτι εμπλουτισμένο με αναστολείς του PAF
απομονωμένους από παραπροϊόντα ελαιουργίας,
προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδρασή του σε παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.
Υλικά-Μέθοδοι
Ενενήντα δύο φαινομενικά υγιείς εθελοντές (3565ετών) τυχαιοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες. Οι εθελοντές στην ομάδα Α (n=31) διατήρησαν τις διατροφικές
τους συνήθειες, στην ομάδα Β (n=31) κατανάλωναν
καθημερινά ένα μη εμπλουτισμένο γιαούρτι ενώ,
στην ομάδα Γ (n=30) κατανάλωναν καθημερινά ένα
εμπλουτισμένο γιαούρτι. Η παρέμβαση διήρκησε 8
εβδομάδες. Δείγματα αίματος λήφθηκαν στην αρχή,
στον ενδιάμεσο χρόνο και στο τέλος της παρέμβασης.
Παρελήφθη πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια για την
εκτίμηση της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων υπό
την επίδραση PAF,ADP και TRAP και ορός για τη μέτρηση βασικών βιοχημικών παραμέτρων.
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Αποτελέσματα
Τα επίπεδα γλυκόζης, της ινσουλίνης και το λιπιδαιμικό προφίλ δεν διαφοροποιήθηκαν σε καμία χρονική στιγμή. Η κατανάλωση του εμπλουτισμένου
γιαουρτιού στην ομάδα Γ, οδήγησε σε μείωση της
συσσώρευσης των αιμοπεταλίων που προκαλείται
από τον PAF, στον ενδιάμεσο χρόνο και στο τέλος
της παρέμβασης. Επιπλέον, εμφανίστηκε διαφοροποίηση των τριών παρεμβάσεων στη δραστικότητα των αιμοπεταλίων έναντι του PAF στον ενδιάμεσο χρόνο. Η διαφοροποίηση αυτή εντοπίζεται τόσο
ανάμεσα στις δύο ομάδες γιαουρτιού όσο και ανάμεσα στην ομάδα εμπλουτισμένου γιαουρτιού με την
ομάδα ελέγχου.
Συμπεράσματα
Η κατανάλωση τροφίμων εμπλουτισμένα με αναστολείς του PAF οδηγεί σε μειωμένη ευαισθησία των αιμοπεταλίων έναντι του PAF υποδεικνύοντας έναν
πιθανό καρδιοπροστατευτικό ρόλο της κατανάλωσης αναστολέων του.

Η μελέτη συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ2011_Κωδικός: 11ΣΥΝ-2-652.
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η αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία στην εμφύτευση
stent - κλινική μελέτη παρατήρησης anticlot study: antiplatelet therapy
following stent implantation
Κουτούζης Μ., Πατσιλινάκος Σ., Γραίκας Ν., Παπαταξιάρχου Α.
Τμήμα Κλινικής Έρευνας, ELPEN Α.Ε Φαρμακευτική Βιομηχανία

Εισαγωγή
Η στεφανιαία νόσος(ΣΝ), τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια(ΑΕΕ) και η περιφερική αγγειοπάθεια(ΠΑ) αποτελούν μορφές της καρδιαγγειακής νόσου. Η επεμβατική καρδιολογία αντιμετωπίζει την
βλάβη της αποφραγμένης στεφανιαίας αρτηρίας με
τοποθέτηση stent. Μετά την εμφύτευση του stent είναι απαραίτητη η χορήγηση φαρμάκων που εμποδίζουν τη δημιουργία θρόμβου. Εφόσον τα αιμοπετάλια εμπλέκονται στη διαδικασία θρομβοποίησης,
οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία (DAPT), συνήθως κλοπιδογρέλη για
ένα χρόνο και ασπιρίνη αορίστως. Σκοπός: Κατά την τοποθέτηση stent και για χρονικό διάστημα ενός έτους
μελετήθηκαν η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της θεραπείας με κλοπιδογρέλη (Clovelen®)
και ασπιρίνη ως προς την εμφάνιση Μείζονων Καρδιαγγειακών Συμβαμάτων (Major Adverse Cardiac
and Cerebrovascular events: MACCEs).
Υλικό–Μέθοδος
Μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης 12 μηνών(0-1-6-12) η οποία διεξήχθη σε 26 αιμοδυναμικά
κέντρα (ΝCTidentifier 02051361).

Aποτελέσματα
634 ασθενείς(91Γ/542Α) εντάχθηκαν στην μελέτη, 551(87%) ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες της. Οι
ασθενείς 64,2+11,4 ετών ήταν καπνιστές (52%), υπερτασικοί (62%) με σακχαρώδη διαβήτη (25%), δυσλιπιδαιμία (61%) ενώ 3,6% δεν είχαν επιβαρυντικό
παράγοντα ούτε συνοδό νόσημα. H ένδειξη για την
τοποθέτηση stent ήταν Ν-STEMI-OEM (329:52%),
STEMI-OEM (82:13%), θετική δοκιμασία κόπωσης (200:32%). H DAPT φόρτισης ήταν 300/600mg
κλοπιδογρέλης και 75-325mg ασπιρίνης. MACCEs
(29Α/2Γ) εμφάνισαν 21(3,3%) ασθενείς κατά την εμφύτευση, 3(0,5%) σε διάστημα ενός μηνός, 3(0,5%)
στο εξάμηνο και 4(0,7%) στο έτος. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το λογισμικό SPSS
v21.0.
Συμπεράσματα
Η DAPT 12 μηνών μετά από εμφύτευση stent προσθέτει όφελος με αμελητέο κίνδυνο αιμορραγίας. Τα ποσοστά της θρόμβωσης του stent και των μείζονων αιμορραγιών της Anticlot ως real-life clinical practice
study συμφωνούν με τα βιβλιογραφικά δεδομένα
(Prodigy, Excellent, Reset trials).
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Συσχέτιση των επιπέδων καλπροτεκτίνης με
κλασσικούς παράγοντες οξειδωτικού στρες
σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο
Χατζόπουλος Α.1, Τζάνη Α.1, Δουλάμης Η.1, Κωνσταντόπουλος Π.1, Μπίρμπα Δ.1,
Βερύκοκος Χ.2, Τεντολούρης Ν.3, Καρατζάς Γ.2, Περρέα Δ.1
Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ Χρηστέας»,
Ιατρική Σχολή Αθηνών, Αθήνα
2
Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Αθήνα
3
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Αθήνα
1

Εισαγωγή-Σκοπός
Το ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ)
αποτελεί κύρια αιτία θνησιμότητας παγκοσμίως. Η
ανάγκη προσδιορισμού αξιόπιστων διαγνωστικών
βιοδεικτών κατά την οξεία φάση εμφάνισής του κρίνεται επιτακτική. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των δυναμικών αλλαγών των επιπέδων της καλπροτεκτίνης στον ορό, καθώς και η
συσχέτισή τους με κλασσικούς παράγοντες οξειδωτικού στρες σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ.
Υλικό-Μέθοδος
Συνολικά 42 ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ και 23 υγιείς δότες αίματος συμπεριελήφθησαν στην μελέτη
μας. Η συλλογή αίματος πραγματοποιήθηκε κατά
την πρώτη ώρα και 8 ώρες αργότερα από την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο.
Αποτελέσματα
Τα επίπεδα του μονοξειδίου του αζώτου(ΝΟ) στον
ορό των ασθενών με ΑΕΕ κατά την εισαγωγή τους
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ήταν χαμηλότερα από αυτά των υγιών (-1.870 ±
1.820 vs 0.034 ± 0.048, p <0.001), ενώ παρουσίασαν
σημαντική αύξηση έπειτα από 8 ώρες (0.949 ± 2.191,
p <0.05). Τα επίπεδα καλπροτεκτίνης στον ορό των
ασθενών ήταν υψηλότερα κατά την αρχική μέτρηση, ενώ μειώθηκαν σημαντικά έπειτα από 8 ώρες
(12.983 ± 1.377 vs 12.363 ± 0.990 mmol / l, p <0.01).
Επιπλέον, αρνητική συσχέτιση παρουσιάστηκε ανάμεσα στα επίπεδα καλπροτεκτίνης και τα επίπεδα
ΝΟ στον ορό των ασθενών (r = -0.399, p = 0.035).
Οι ασθενείς με υπέρταση παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα ΝΟ (p = 0.012), ενώ οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη υψηλότερα επίπεδα καλπροτεκτίνης (p = 0.014) κατά την εισαγωγή τους.
Συμπεράσματα
Οι δυναμικές αλλαγές των επιπέδων καλπροτεκτίνης κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης του ισχαιμικού ΑΕΕ αποτελεί μια ισχυρή κλινική παρατήρηση
που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή διαγνωστική προσέγγιση αυτών των ασθενών.
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Μεσογειακή διατροφή και πρόγνωση οξέος
στεφανιαίου συνδρόμου: η ανεξάρτητη
προστατευτική της δράση και η αλληλεπίδραση
με κλινικούς/συμπεριφοριστικούς παράγοντες,
ανάλογα με το φύλο. Επιδημιολογική
μελέτη greecs
Κούβαρη Μ.1, Παναγιωτάκος Δ.1, Νοταρά Β.1,8, Κόγιας Γ.3, Στραβοπόδης Π.4, Αντωνούλας Α.5,
Παπανάγνου Γ.5, Ζόμπολος Σ.6, Μαντάς Γ.7, Πίτσαβος Χ.2
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
2
Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
3
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Καρδίτσα
4
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, Ζάκυνθος
5
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία
6
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα
7
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, Χαλκίδα
8
Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, Αθήνα
1

Σκοπός
Ο ρόλος της Μεσογειακής διατροφής (ΜΔ) στο 10ετή
κίνδυνο εμφάνισης νέου θανατηφόρου καρδιαγγειακού συμβάματος σε ασθενείς με διάγνωση ΟΣΣ.
Υλικό & Μέθοδος
Το 2003-2004 καταγράφηκαν 2,172 διαδοχικοί ασθενείς με διάγνωση ΟΣΣ, όπως εισήχθησαν σε καρδιολογικές κλινικές 6 γενικών νοσοκομείων της Ελλάδας. Κατά το 2013-2014 έγινε ο 10ετής επανέλεγχος
(88% συμμετοχή). Ο βαθμός υιοθέτησης της ΜΔ αξιολογήθηκε με το MedDietScore. Η συσχέτιση εκτιμήθηκε με λογιστική παλινδρόμηση.
Αποτελέσματα
Τα νέα καρδιαγγειακά συμβάματα στη 10ετία ήταν
40% στους άντρες και 32% στις γυναίκες (p=0.001) εκ
των οποίων το 45% και το 57%, αντίστοιχα, ήταν θανατηφόρα (p<0.001). Στο πολυπαραγοντικό μοντέλο
η ΜΔ αναδείχθηκε ανεξάρτητος προστατευτικός παράγοντας αναφορικά με τη 10ετή θνησιμότητα από
ΟΣΣ [ανά 1/55 αύξηση του MedDietScore, ΣΛ=0.97,
95%ΔΕ 0.95, 1.00 (p=0.05)]. Σε διαστρωματοποιημέ-

νη ανάλυση ως προς το φύλο, η σχέση παρέμεινε
στατιστικά σημαντική μόνο στους άντρες [ΣΛ=0.97,
95%ΔΕ 0.94, 0.99 (p=0.04)]. Εστιάζοντας στο δείγμα
των αντρών, παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση μεταξύ
MedDietScore και παχυσαρκίας, καπνίσματος και
σωματικής δραστηριότητας (p for interaction<0.05).
Η προστατευτική δράση της ΜΔ παρέμεινε στατιστικά σημαντική ακόμη και παρουσία επιβαρυντικών
για την καρδιαγγειακή υγεία γνωρισμάτων: παχύσαρκοι [ΣΛ=0.96, 95%ΔΕ 0.92, 1.00 (p=0.04)], καπνιστές [ΣΛ=0.96, 95%ΔΕ 0.91, 0.99 (p=0.04)] και μη
σωματικά δραστήριοι [ΣΛ=0.98, 95%ΔΕ 0.93, 1.00
(p=0.05)] ασθενείς. Διερευνώντας το δείγμα των γυναικών, αναδείχθηκε η προστατευτική δράση της ΜΔ
μόνο σε παχύσαρκες ασθενείς [ΣΛ=0.91, 95%ΔΕ 0.84,
0.99 (p=0.03)] και με μέτρια συμπτωματολογία κατάθλιψης [ΣΛ=0.88, 95%ΔΕ 0.78, 0.99 (p=0.03)].
Συμπεράσματα
Η ΜΔ πιθανά συμβάλλει σε επίπεδο δευτερογενούς
πρόληψης καρδιαγγειακής νόσου και προτείνεται να
εντάσσεται στη στρατηγική διαχείρισης καρδιοπαθών ασθενών.
© 2017 Hellenic Atherosclerosis Society
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Ο επιπολασμός της υπέρτασης και των
φαινότυπών της ανάλογα με την ηλικία και το
φύλο σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα:
μελέτη healthy growth
Τσιριμιάγκου Χ.1,2, Καράτζη Κ.1, Πρωτογέρου Α.Δ.2, Μοσχώνης Γ.1, Ανδρούτσος Ο.1,
Χρούσος Γ.Π.3, Λιονής Χ.4, Μανιός Γ.1
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα
2
Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης και Έρευνας, Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας,
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
3
Α’ Τμήμα Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, Αθήνα, Ελλάδα
4
Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Ηράκλειο,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη, Ελλάδα
1

Σκοπός
Ο καθορισμός του επιπολασμού της υπέρτασης και
των φαινοτύπων της σε μεγάλο δείγμα Ελλήνων
μαθητών.
Υλικό και μέθοδος
Η Healthy Growth Study αποτελεί μία συγχρονική
επιδημιολογική μελέτη που διεξήχθη σε 2.665 Έλληνες μαθητές (9-13 ετών) σε 77 δημοτικά σχολεία τεσσάρων περιοχών της Ελλάδας. Στην παρούσα μελέτη
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από 2.571 παιδιά
(1.286 αγόρια), για τα οποία υπάρχουν πλήρη στοιχεία για την αρτηριακή πίεση, τη φυσική εξέταση,
τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και τη φυσική
δραστηριότητα.
Αποτελέσματα
Τα ποσοστά επιπολασμού υπέρτασης για το σύνολο
των παιδιών ήταν: προ-υπέρταση 14,2%, σταδίου 1
υπέρταση 15,7% και σταδίου 2 υπέρταση 7,3%. Τα
κορίτσια παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερα ποσο-
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στά συγκριτικά με τα αγόρια (25,3 έναντι 20,8%). Ο
επιπολασμός της προ-υπέρτασης και της σταδίου 2
υπέρτασης ήταν υψηλότερος στα μικρότερης ηλικίας παιδιά σε σχέση με τα μεγαλύτερης ηλικίας (22,4
έναντι 13,7% και 8,6 έναντι 7,5% αντίστοιχα). Ο επιπολασμός της σταδίου 1 υπέρτασης ήταν υψηλότερος στα παιδιά άνω των 12 ετών σε σύγκριση με τα
μικρότερα παιδιά (14,9 έναντι 12,1%). Η Μεμονωμένη Συστολική Υπέρταση αποτέλεσε τον πιο συχνό
φαινότυπο (11,9%).
Συμπεράσματα
Τα ποσοστά επιπολασμού της παιδικής υπέρτασης στην Ελλάδα βρίσκονται ανάμεσα στα υψηλότερα των Ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, παρουσιάζονται για ςπρώτη φορά στοιχεία σχετικά
με τον επιπολασμό των φαινοτύπων της παιδικής
υπέρτασης. Τα παραπάνω δεδομένα μπορούν μελλοντικά να οδηγήσουν σε στρατηγικές δημόσιας
υγείας για την αντιμετώπιση της παιδικής υπέρτασης στην Ελλάδα.
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Μεταβλητότητα της 24ωρης αρτηριακής πίεσης:
Ένας ανεξάρτητος καθοριστής
της αρτηριακής σκληρίας
Άντζα Χ.1, Δουνδουλάκης Ι.1, Νάτσης Μ.1, Σταμπουλή Σ.2, Κώτσης Β.1
1Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης Καταγραφής
της Αρτηριακής Πίεσης, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
2Α’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ, Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκης
Σκοπός
Να καθοριστεί αν η αρτηριακή σκληρία μπορεί να
καθοριστεί από την μεταβλητότητα της 24ωρης ΑΠ.
Υλικό και Μέθοδος: Οι εθελοντές δεν είχαν λάβει
ποτέ αντιυπερτασική θεραπεία. Όλοι οι εθελοντές
υποβλήθηκαν σε 24ωρη καταγραφή ΑΠ σε μία
τυπική εργάσιμη ημέρα. Η καρωτιδο-μηριαία ταχύτητα σφυγμικού κύματος (c-f PWV) μετρήθηκε μετά
από ανάπαυση 15 λεπτών σε ύπτια θέση. Οι συμμετέχοντες έλαβαν οδηγία για αποχή από την κατανάλωση φαγητού, καπνού, αλκοόλ και καφείνης πριν την
διεξαγωγή της μέτρησης. Η PWV υπολογίσθηκε ως
ο χρόνος μετάβασης του αρτηριακού παλμού κατά
μήκος της καρωτιδο-μηριαίας απόστασης διαιρεμένος με την απόσταση αυτή.
Αποτελέσματα
365 άτομα (50,9% άνδρες), με μέση ηλικία 45.5±22.8

έτη συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Στη μονοπαραγοντική ανάλυση, η ηλικία, το φύλο, η 24ωρη ΣΑΠ,
η 24ωρη ΔΑΠ, τα επίπεδα LDL, η νεφρική λειτουργία και η 24ωρη μεταβλητότητα της ΣΑΠ, ΔΑΠ και
των καρδιακών σφύξεων (p<0.05 για όλες τις μεταβλητές) σχετιζόταν με τη c-f PWV. Στην πολυπαραγοντική γραμμική ανάλυση, μόνο η ηλικία, η 24ωρη
ΣΑΠ, η 24ωρη ΔΑΠ και η 24ωρη μεταβλητότητα της
ΣΑΠ και ΔΑΠ (p<0.05 για όλες τις μεταβλητές) παρέμειναν στατιστικά σημαντικοί παράγοντες συσχέτισης της c-f PWV, ακόμη και μετά από στάθμιση για
τους υπόλοιπους παράγοντες.
Συμπεράσματα
Η 24ωρη μεταβλητότητα της ΣΑΠ και ΔΑΠ αποτελεί
έναν παράγοντα αρτηριακής σκληρίας, ανεξάρτητα
από την ηλικία, το φύλο, τα επίπεδα LDL, τη νεφρική
λειτουργία και την 24ωρη ΣΑΠ και ΔΑΠ.

© 2017 Hellenic Atherosclerosis Society
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Ηλεκτρονικά
Αναρτημένες Ανακοινώσεις
ΗΑΑ
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Φαρμακευτικός μύκητας κόρντισεπς :
μπορεί να είναι χρήσιμος στην αθηροσκλήρωση;
Κιούσης Ι.Σ.
ΙΕΚ Διατροφής και Διαιτολογίας, Χαλάνδρι, Αθήνα

Σκοπός
Η ανασκόπηση εργασιών των επιδράσεων του φαρμακευτικού μύκητα κόρντισεπς στην χοληστερόλη
και στα τριγλυκερίδια με σκοπό την εξαγωγή συμπεράσματος για τη θέση του στην αντιμετώπιση και
στην πρόληψη της αθηροσκλήρωσης.
Υλικό και Μέθοδος
Έγινε αναδρομή της βιβλιογραφίας μέσω
PubΜed, ClinicalTrials.gov, Google Scholar και
GreenMedInfo. Άρθρα συμπεριλήφθηκαν μόνο αν
αποτελούσαν μελέτες σε ανθρώπους.
Αποτελέσματα
Οι περιληφθείσες μελέτες αξιολογούσαν τις επιδράσεις του Κόρντισεπς σε ασθενείς με υπερλιπιδαιμία,
στεφανιαία νόσο και μεταμόσχευση νεφρού. Ανασύρθηκαν 7 κλινικές μελέτες (διπλές-τυφλές ή openlabel) σε 955 ασθενείς. Και οι 7 μελέτες ανέφεραν ότι το
φαρμακευτικό μανιτάρι κόρντισεπς μείωσε σημαντικά την χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια και αύξησε
σημαντικά την HDL χοληστερόλη. Πιο συγκεκριμένα: Τριγλυκερίδια: μείωση 9-26%, ολική χοληστερόλη:
μείωση 10-21%, HDL χοληστερόλη: αύξηση 10-30%.

Συμπεράσματα
Το κόρντισεπς θα μπορούσε να μειώσει την χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια, και να αυξήσει την HDL
χοληστερόλη.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα αυτών των κλινικών μελετών
υποδηλώνουν ότι το Κόρντισεπς θα μπορούσε να
είναι αποτελεσματικό ενώ είναι ασφαλές και με
λίγες παρενέργειες.
Συνολικά, το Κόρντισεπς συσχετίστηκε με μείωση
της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων και
αύξηση της HDL χοληστερόλης. Αυτά τα δεδομένα σε συνδυασμό με ότι το Κόρντισεπς επιδρά στη
μείωση του οξειδωτικού στρες που έχει ως αποτέλεσμα την οξείδωση των λιπιδίων αυξάνοντας την
απορρόφηση των ελεύθερων ριζών οξυγόνου, την
ικανότητα του να μειώνει το ιξώδες του αίματος
και την ικανότητα του να μειώνει τον αριθμό των
αιμοπεταλίων που συσσωρεύονται στις πλάκες,
τα παρατηρούμενα αποτελέσματα υποδεικνύουν
ότι το κόρντισεπς ίσως είναι χρήσιμο στην αθηροσκλήρωση. Περαιτέρω κλινική μελέτη κρίνεται
απαραίτητη.

© 2017 Hellenic Atherosclerosis Society
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Φλεβικές αποφράξεις αμφιβληστροειδούς
Μπάκας Δ.1, Κωνσταντίνου Β.2, Ανυφαντής Α.3, Κολοκούτσας Β.4
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Καστοριά
2
Τμημα Αιμοδοσίας, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Καστοριά
3
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, Δράμα
4
ΠΕΔΥ-ΜΥ Καλαμάτας, Καλαμάτα

1

Εισαγωγή
Η απόφραξη της κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς ή κλάδου αυτής αποτελούν τη δεύτερη
συχνότερη αγγειακή βλάβη του αμφιβληστροειδούς
μετά τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.
Αιτιοπαθογένεια
Οι φλεβικές αποφράξεις του αμφιβληστροειδούς
προκαλούνται από θρόμβωση, που στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων σχετίζεται άμεσα
με αθηροσκλήρωση. Προδιαθεσικοί παράγοντες
για την εμφάνιση της νόσου είναι η υπέρταση, ο
σακχαρώδης διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία, το κάπνισμα, η λήψη αντισυλληπτικών χαπιών, η οφθαλμική υπερτονία (γλαύκωμα), αυτοάνοσα νοσήματα (αγγειίτιδες) και καταστάσεις υπερπηκτικότητας
του αίματος.
Διάγνωση
Η κλινική εικόνα ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος
της φλέβας και τον τύπο της απόφραξης. Σε κλαδική
απόφραξη η εικόνα είναι συνήθως ασυμπτωματική
ή μπορεί να υπάρχει απώλεια τμήματος του οπτικού
πεδίου ή και ήπια μείωση της όρασης σε περίπτωση
οιδήματος της ωχράς. Η απόφραξη της κεντρικής
φλέβας διακρίνεται σε δύο τύπους: ισχαιμική (25%)
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και μη ισχαιμική (75%), και εμφανίζεται με οξεία,
ανώδυνη, σοβαρή μείωση της όρασης.
Επιπλοκές – Πρόγνωση
Η ισχαιμία του αμφιβληστροειδούς μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη οιδήματος της ωχράς κηλίδας,
ανάπτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας και νεοαγγείωση, που οδηγεί σε νεοαγγειακό γλαύκωμα ή
ακόμα και σε ενδοϋαλοειδικές αιμορραγίες. ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η θεραπεία στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπλοκών, βασικά τη νεοαγγείωση και το
οίδημα της ωχράς κηλίδας, κυρίως με τη χορήγηση
αντιπηκτικών-αντιαιμοπεταλιακών και θρομβολυτικών-ινωδολυτικών φαρμάκων, Laser φωτοπηξία
αμφιβληστροειδούς, ενδοβολβικές ενέσεις κορτικοστεροειδών ή αντιαγγειογενετικών παραγόντων.
Συστηματική διερεύνηση
Οι αμφιβληστροειδικές φλεβικές αποφράξεις αποτελούν ένδειξη υποκείμενης υψηλού κινδύνου συστηματικής νόσου. Επομένως κάθε ασθενής χρήζει
έναν ενδελεχή έλεγχο, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει μέτρηση της αρτηριακής πίεσης,
καρδιολογική εκτίμηση, έλεγχο του σακχάρου και
λιπιδαιμικό προφίλ, έλεγχο πηκτικότητας και δεικτών φλεγμονής.
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Αρτηριακές αποφράξεις αμφιβληστροειδούς
Μπάκας Δ.1, Κωνσταντίνου Β.2, Ανυφαντής Α.3, Κολοκούτσας Β.4
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Καστοριά
2
Τμημα Αιμοδοσίας, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Καστοριά
3
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, Δράμα
4
ΠΕΔΥ-ΜΥ Καλαμάτας, Καλαμάτα

1

Εισαγωγή
Η απόφραξη της κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς ή κλάδου αυτής αποτελεί ένα από τα
σοβαρότερα επείγοντα περιστατικά στην οφθαλμολογία, καθόσον η μη έγκαιρη αντιμετώπιση
μπορεί να οδηγήσει σε βαριά μη αναστρέψιμη
απώλεια όρασης.
Αιτιοπαθογένεια
Οι αρτηριακές αποφράξεις του αμφιβληστροειδούς
προκαλούνται από θρόμβωση ή εμβολή, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες συχνή είναι και η γιγαντοκυτταρική
αρτηρίτιδα. Η θρόμβωση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων σχετίζεται άμεσα με αθηροσκλήρωση. Τα έμβολα κατά κύριο λόγο προέρχονται
από την καρωτίδα και σπανιότερα μπορεί να είναι
καρδιακής προελεύσεως.
Κλινική εικόνα
Η απόφραξη της κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς εμφανίζεται με ετερόπλευρη, αιφνίδια,
ανώδυνη, σοβαρή μείωση της όρασης ενώ η κλαδική
απόφραξη με αιφνίδια, ανώδυνη απώλεια τμήματος
του οπτικού πεδίου. Η οπτική οξύτητα είναι χαμηλή,
υπάρχει κόρη Marcus-Gunn, ενώ βυθοσκοπικά ανευ-

ρίσκεται λεύκανση του αμφιβληστροειδούς (ισχαιμικό οίδημα) και κερασόχρους ωχρά.
Θεραπεία
Η απόφραξη αμφιβληστροειδικής αρτηρίας απαιτεί
άμεση και ταχεία αντιμετώπιση για την πρόληψη της
ισχαιμικής νέκρωσης του αμφιβληστροειδούς. Έτσι
στην αρχική φάση γίνεται προσπάθεια: α) για μετατόπιση του θρόμβου-εμβόλου με δακτυλικές μαλάξεις των οφθαλμών και προσπάθεια μείωσης της
ενδοφθάλμιας πίεσης β) για παροχή οξυγόνωσης αμφιβληστροειδούς με εισπνοή μίγματος 95% O2 και
5% CO2 γ) για ανάταξη της απόφραξης με συστηματική/εκλεκτική θρομβόλυση, YAG LASER ή χειρουργική εμβολεκτομή.
Συστηματική διερεύνηση
Οι αμφιβληστροειδικές αρτηριακές αποφράξεις αποτελούν ισχυρή ένδειξη υποκείμενης υψηλού κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Επομένως κάθε ασθενής
μετά την αρχική επείγουσα αντιμετώπιση, χρήζει σε
δεύτερο χρόνο ένα πλήρη και ενδελεχή καρδιολογικό έλεγχο, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, υπερηχοτομογραφία καρωτίδων και ηχοκαρδιογράφημα.
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Οφθαλμικό ισχαιμικό σύνδρομο
Μπάκας Δ.1, Κωνσταντίνου Β.2, Ανυφαντής Α.3, Κολοκούτσας Β.4
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Καστοριά
2
Τμημα Αιμοδοσίας, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Καστοριά
3
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, Δράμα
4
ΠΕΔΥ-ΜΥ Καλαμάτας, Καλαμάτα

1

Εισαγωγή
Το οφθαλμικό ισχαιμικό σύνδρομο προκαλείται
από χρόνια μείωση της ροής του αίματος στα τροφοδοτούντα τον οφθαλμό αγγεία οφειλόμενης σε
ομόπλευρη αποφρακτική νόσο της καρωτίδος αθηρωματικής αιτιολογίας ή σπανιότερα σε χρόνια
απόφραξη της οφθαλμικής αρτηρίας.

απόφραξης της κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς (απόφραξη από φλεβική στάση) ή την εικόνα
απόφραξης της κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς σε συνδυασμό με ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες, νεοαγγείωση της ίριδας ή της
οπτικής θηλής ή και αλλού, νεοαγγειακό γλαύκωμα, ταχέως επιδεινούμενος καταρράκτη.

Επιδημιολογία
Εμφανίζεται συχνότερα κατά την 6η-8η δεκαετία
της ζωής και είναι μονόπλευρο στο 80% των περιπτώσεων. Συσχετίζεται με την ύπαρξη διαβήτη,
υπέρτασης, ισχαιμικής καρδιοπάθειας ή αγγειακής
νόσου του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Θεραπεία – Πρόγνωση
Η θεραπεία συνίσταται σε ενδαρτηρεκτομή στην πάσχουσα καρωτίδα, ενώ εάν υπάρχει νεοαγγείωση γίνεται παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία με Laser, με
πτωχά συνήθως αποτελέσματα για την όραση.

Κλινική εικόνα – Διάγνωση
Εμφανίζεται με βαθμιαία απώλεια όρασης μέσα
σε εβδομάδες ή μήνες και ήπιο οφθαλμικό ή περιοφθαλμικό άλγος. Μπορεί να υπάρχουν ασυνήθιστα επίμονα μετεικάσματα ή και επιδείνωση της
όρασης μετά από ξαφνική έκθεση σε έντονο φως με
αργή προσαρμογή στο σκότος, ενώ μπορεί να υπάρχει ιστορικό επαναλαμβανόμενων επεισοδίων παροδικής αμαύρωσης (amaurosis fugax). Κατά τη βυθοσκόπηση δίδει την εικόνα μη ισχαιμικού τύπου
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Διερεύνηση:
Η τυπική κλινική εικόνα του συνδρόμου εμφανίζεται σε απόφραξη της καρωτίδας >90%, επομένως
η καλύτερη διαγνωστική προσέγγιση είναι η διενέργεια Doppler υπηρηχογραφίας των καρωτίδων
και του κόγχου. Επίσης , επειδή η πενταετής επιβίωση είναι μικρότερη από 40%, λόγω των βαρέων
συνυπαρχουσών παθήσεων, συνιστάται ένας ενδελεχής συστηματικός έλεγχος και προσεκτική εκτίμηση και ρύθμιση των καρδιαγγειακών παραγόντων
κινδύνου.
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Αντιφλεγμονώδης διατροφή και 10ετης επίπτωση
καρδιαγγειακής νόσου (2002-2012): μελέτη αττικη
Κούλη Γ. Μ.1, Παναγιωτάκος Δ. Β.1, Γεωργουσοπούλου Ε.1, Χρυσοχόου Χ.2, Τσίγκος Κ.1,
Τουσούλης Δ.2, Στεφανάδης Χ.2, Πίτσαβος Χ.2
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
Α’Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
1

2

Σκοπός
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογήσει
τη σχέση μεταξύ της δυνητικής επίδρασης της αντιφλεγμονώδους διατροφής και της 10ετούς επίπτωσης καρδιαγγειακής νόσου (ΚΝ) και αν αυτή τροποποιείται με την αρχική διάγνωση ή όχι μεταβολικού
συνδρόμου (ΜΣ).
Υλικό & Μέθοδος
Στο διάστημα 2001-2002, 3042 υγιείς ενήλικες (1514
άνδρες και 1528 γυναίκες), κάτοικοι της περιοχής
της Αττικής συμμετείχαν εθελοντικά στη μελέτη
ΑΤΤΙΚΗ. Την περίοδο 2011-2012, ολοκληρώθηκε
η 10ετής παρακολούθηση σε 2583 άτομα (15% των
συμμετεχόντων δεν εντοπίστηκαν στο 10ετή επανέλεγχο). Η 10ετής επίπτωση θανατηφόρου ή μη ΚΝ
καταγράφηκε χρησιμοποιώντας τα κριτήρια WHOICD-10 και το ΜΣ ορίστηκε με τα (αναθεωρημένα) National Cholesterol Education Program Adult
Treatment Panel III κριτήρια. Το σκορ διατροφικού
αντιφλεγμονώδη δείκτη (Dietary Anti-inflammatory
Index, D-AII) χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογήσει
τα διατροφικά δεδομένα των εθελοντών.

Αποτελέσματα
Ο ρυθμός 10ετούς θανατηφόρου ή μη θανατηφόρου καρδιαγγειακού επεισοδίου ήταν 157 περιπτώσεις/ 1000 εθελοντές. Λαμβάνοντας υπόψη
αρκετούς συγχυτικούς παράγοντες για ΚΝ, η αντιφλεγμονώδης διατροφή, αντικατοπτριζόμενη από
υψηλότερα σκορ του δείκτη D-AII, συσχετίστηκε
με τη 10ετή επίπτωση ΚΝ (ΣΛ3ου τριτημορίου vs.
1ου τριτημορίου=0.98, 95%CI: 0.96-1.01). Αυτή η
αντίστροφη συσχέτιση επιβεβαιώθηκε και σε εθελοντές που δεν είχαν αρχικά διαγνωσθεί με ΜΣ
(ΣΛ3ου τριτημορίου vs. 1ου τριτημορίου =0.97,
95%CI: 0.94-0.99), χωρίς να ισχύει το ίδιο και σε
άτομα με ΜΣ.
Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την προστατευτική
επίδραση της αντιφλεγμονώδους διατροφής σε σχέση
με τη 10ετή επίπτωση ΚΝ σε άτομα χωρίς αρχικά διαγνωσμένο ΜΣ. Αντίθετα, η παρουσία ΜΣ φάνηκε
ότι ανέστειλε την αντιφλεγμονώδη επίδραση της διατροφής, που οφείλεται στην ανεξάρτητη συμβολή
του ΜΣ στον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
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Η θεραπεία με στατίνη μειώνει τα επίπεδα
θερμοκρασίας του καρωτιδικού τοιχώματος
σε ασθενείς με οικογενή δυσλιπιδαιμία
Κουτάγιαρ Ι., Σκούμας Ι., Τούτουζας Κ., Μπενέτος Γ., Γαλανάκος Σ., Ρηγάτου Α.,
Βλαχόπουλος Χ., Πίτσαβος Χ., Τούσουλης Δ.
Α’ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο, Αθήνα

Εισαγωγή - Σκοπός
Ερευνήσαμε την επίδραση της χρήσης στατινών
στη θερμοκρασία του καρωτιδικού τοιχώματος, με
τη χρήση της ακτινομετρίας μικροκυμάτων MWR,
μη επεμβατική μέθοδος εκτίμησης της αρτηριακής
φλεγμονής.
Υλικό και Μέθοδος
Πενήντα-έξι ασθενείς με οικογενή υπερλιπιδαιμία (familial hyperlipidemia-FH), και 50 συνομίληκοι μη δυσλιπιδαιμικοί, συμπεριλήφθησαν. Οι
FH έλαβαν σιμβαστατίνη 40 mg ή σιμβαστατίνη
40 mg και εζετιμίμπη 10mg. Όλοι υπεβλήθησαν σε
ΜWR κατά την οποία μετρήθηκε η θερμική ετερογένεια (διαφορά θερμοκρασίας-ΔΤ) κάθε καρωτίδας. Επίσης , μετρήθηκε το πάχος του έσω-μέσου
χιτώνα της κοινής καρωτίδας (ccIMT). Οι εξετάσεις
πραγματοποιήθηκαν τόσο πριν τη θεραπεία όσο και
μετά από 6 μήνες. Το λιπιδαιμικό προφίλ ελήφθη σε
όλους τους FH.
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Αποτελέσματα
Κατά την έναρξη, οι FH εμφάνισαν υψηλότερες τιμές
ΔΤ και ccIMT σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου
(0,86 ± 0.42ºC έναντι 0,25 ± 0.11ºC, p <0,001, και 0,14
± 0,13 έναντι 0,07 ± 0,018 χιλιοστά, p = 0,001 αντίστοιχα). Μετά από 6 μήνες, τα επίπεδα LDL-C μειώθηκαν σε ασθενείς FH που έλαβαν θεραπεία με στατίνη αλλά όχι στην ομάδα ελέγχου (240,11 ± 103,64
έναντι 111,89 ± 44.73, p <0,001 και 284,33 ± 117,98
έναντι 246,33 ± 44,02 mg / dl) . Επιπλέον, ενώ η ΔΤ
μειώθηκε μετά από θεραπεία με στατίνη (0.89 ± 0.4
vs 0.54 ± 0.24ºC, p <0,001), δεν επηρεάστηκε σημαντικά στην ομάδα ελέγχου (0,53 ± 0,14 έναντι 0,83 ±
0.43ºC, p = 0.15).
Συμπεράσματα
Αυξημένες φλεγμονή και πάχος του καρωτιδικού
τοιχώματος παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με FH. Η
υπολιπιδαιμική αγωγή περιόρισε τη φλεγμονή του
καρωτιδικού τοιχώματος στους ασθενείς αυτούς.
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Δείκτης σπλαχνικού λίπους και 10ετης επίπτωση
καρδιαγγειακής νόσου(2002-2012): Μελέτη αττικη
Κούλη Γ. Μ.1, Παναγιωτάκος Δ. Β.1, Κύρου Ι.2, Γεωργουσοπούλου Ε.1, Χρυσοχόου Χ.2,
Τσίγκος Κ.1, Τουσούλης Δ.2, Στεφανάδης Χ.2, Πίτσαβος Χ.2
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
Aston Medical Research Institute, Aston Medical School, Aston University, B4 7ET Birmingham, UK
3
Α’Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
1

2

Σκοπός
Ο δείκτης σπλαχνικού λίπους (VAI-Visceral
Adiposity Index) έχει αναδειχθεί ως δείκτης συσσώρευσης/ δυσλειτουργίας του σπλαχνικού λίπους.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογήσει τις πιθανές συσχετίσεις ανάμεσα στο δείκτη VAI
τη 10ετή επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου (ΚΝ).
Υλικό & Μέθοδος
Στο διάστημα 2001-2002, 3042 υγιείς ενήλικες (1514
άνδρες και 1528 γυναίκες), κάτοικοι της Αττικής συμμετείχαν εθελοντικά στη μελέτη ΑΤΤΙΚΗ. Την περίοδο 2011-2012, ολοκληρώθηκε η 10ετής παρακολούθηση σε 2583 άτομα και η 10ετής επίπτωση ΚΝ
(θανατηφόρου ή μη) καταγράφηκε σε 2020 άτομα
(1010 άνδρες). Τα αρχικά σκορ του VAI υπολογίστηκαν βάσει ανθρωπομετρικών και λιπιδαιμικών παραμέτρων, ενώ εξήχθησαν τριτημόρια VAI για περισσότερες αναλύσεις.
Αποτελέσματα
Στη διάρκεια της 10ετούς παρακολούθησης παρατηρήθηκαν συνολικά 317 καρδιαγγειακά επεισόδια

(15.7%). Αρχικά, η ηλικία των εθελοντών και ο επιπολασμός της υπέρτασης, του διαβήτη, της υπερχοληστερολαιμίας και του μεταβολικού συνδρόμου αυξήθηκαν σημαντικά κατά μήκος των τριτημορίων.
Λαμβάνοντας υπόψη αρκετούς συγχυτικούς παράγοντες για ΚΝ, ο δείκτης VAI παρουσίασε μία σημαντικά ανεξάρτητη θετική συσχέτιση με τη 10ετή επίπτωση ΚΝ (ΣΛ=1.05, 95%CI: 1.01-1.10), ενώ η αντίστοιχη
της περιφέρειας μέσης (ΣΛ=1.01, 95%CI: 1.99-1.02) ή
Δ.Μ.Σ. (ΣΛ=1.03, 95%CI: 0.99-1.08) ήταν λιγότερο εμφανής. Περαιτέρω ανάλυση βάσει φύλου έδειξε ότι ο
VAI ήταν πολύ περισσότερο προβλεπτικός δείκτης
μονάχα στους άνδρες (ΣΛ=1.06, 95%CI: 1.00-1.11).
Συμπεράσματα
Τα ευρήματα δείχνουν για πρώτη φορά σε μία προοπτική μελέτη στην Ευρώπη ότι ο δείκτης VAI συσχετίζεται ανεξάρτητα με τον αυξημένο 10ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο, κυρίως στους άνδρες. Αυτό προτείνει
ότι ο VAI μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια πρόσθετη ένδειξη μακροπρόθεσμου καρδιαγγειακού κινδύνου σε Καυκάσιους/ Μεσογειακούς άνδρες χωρίς
προηγούμενη διάγνωση ΚΝ.
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Ο ρόλος του σακχαρώδους διαβήτη στη
δευτερογενή πρόληψη οξέος στεφανιαίου
συνδρόμου: διαφορές ανάλογα με το φύλο.
Επιδημιολογική μελέτη greecs
Κούβαρη Μ.1, Παναγιωτάκος Δ.1, Νοταρά Β.1,8, Κόγιας Γ.3, Στραβοπόδης Π.4, Αντωνούλας Α.5,
Παπανάγνου Γ.5, Ζόμπολος Σ.6, Μαντάς Γ.7, Πίτσαβος Χ.2
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
Α΄Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθηνών, Αθήνα
3
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Καρδίτσα
4
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, Ζάκυνθος
5
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία
6
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα
7
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, Χαλκίδα
8
Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, Αθήνα

1

2

Σκοπός
ο βαθμός συσχέτισης του σακχαρώδους διαβήτη
(ΣΔ) με τον κίνδυνο εμφάνισης νέου καρδιαγγειακού συμβάματος στη 10ετία σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ), ανά φύλο.
Υλικό & Μέθοδος
Το 2003-2004 καταγράφηκαν 2,172 διαδοχικοί ασθενείς με διάγνωση ΟΣΣ, όπως εισήχθησαν σε καρδιολογικές κλινικές 6 γενικών νοσοκομείων της Ελλάδας. Κατά το 2013-2014 έγινε ο 10ετής επανέλεγχος
(88% συμμετοχή). Το θετικό ιστορικό ΣΔ ορίστηκε
γλυκόζη νηστείας≥126mg/dL ή/και χορήγηση αντιδιαβητικής αγωγής. Ο βαθμός συσχέτισης παράγοντα-νόσου αξιολογήθηκε με τον αποδοτέο κίνδυνο
σε επίπεδο πληθυσμού αλλά και μοντέλα λογιστικής
παλινδρόμησης.
Αποτελέσματα
Τα νέα καρδιαγγειακά συμβάματα στη 10ετία ήταν
40% στους άντρες και 32% στις γυναίκες (p=0.001)
εκ των οποίων το 45% και το 57%, αντίστοιχα, ήταν
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θανατηφόρα (p<0.001). Ο επιπολασμός του ΣΔ ήταν
30% στους άντρες και 38% στις γυναίκες. Η 10ετής
επίπτωση θανατηφόρων καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε άντρες και γυναίκες με ΣΔ ήταν 24% και 23%,
αντίστοιχα. Σε επίπεδο πληθυσμού, ο αποδοτέος κίνδυνος ήταν 13% στους άντρες και 21% στις γυναίκες,
αντίστοιχα. Ενδεικτικά για τις γυναίκες της παρούσας μελέτης από τα ν=98 θανατηφόρα καρδιαγγειακά συμβάματα τα ν=21 θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί απουσίας ΣΔ. Σε πολυπαραγοντική ανάλυση
ο ΣΔ αποτελούσε ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου
θνησιμότητας από ΟΣΣ στη 10ετία και για τα δύο
φύλα με την ένταση της σχέσης να είναι μεγαλύτερη
στις γυναίκες [ΣΛ=1.82, 95%ΔΕ 1.04, 3.20 (p=0.03)]
συγκριτικά με τους άντρες [ΣΛ=1.67, 95%ΔΕ 1.21,
2.30 (p=0.002)].
Συμπεράσματα
ο ΣΔ αναδείχθηκε ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου σε επίπεδο δευτερογενούς πρόληψης καρδιαγγειακής νόσου με την επιβαρυντική του δράση να
είναι πιο έντονη για τις γυναίκες.

ΗΑΑ9
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Διαταραχές γνωσιακών λειτουργιών
και αθηροσκλήρωση
Τασσόπουλος Γ.1,2, Λάμπας Ε.1,2, Στεφανόπουλος Α.1,2, Σεραφείμ Χ.1,2, Χαραλάμπους Ν.1,2,
Σιρμπιλάντζε Τ.1,2, Καπουράλος Α.1,2, Χατζόπουλος Α.1,2, Ρόζη Φ.1, Χέρας Π.1,2
Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Άργους, Άργος
Ελληνική Εταιρία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων
1

2

Σκοπός
Η διεύρυνση της παρουσίας διαταραχών των γνωσιακών λειτουργιών σε ασθενείς με αθηροσκλήρωση
και η πιθανή συσχέτισή τους με τα κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά των ασθενών.
Υλικό και Μέθοδος
Εξετάστηκαν με τρίωρη συστοιχία νευροψυχολογικών δοκιμασιών 45 ασθενείς με αθηροσκλήρωση και
45 υγιείς μάρτυρες αντίστοιχης ηλικίας, φύλου και
εκπαίδευσης. 14 ασθενείς είχαν ιστορικό προσβολής
του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ).
Αποτελέσματα
Διαταραχές γνωσιακών λειτουργιών διαπιστώθηκαν

σε 18 (40%) από τους 45 ασθενείς σε σύγκριση με 8
(17,7%) από τους 45 υγιείς μάρτυρες (p=0,005). Σε κανέναν ασθενή δεν διαπιστώθηκε άνοια. Η πιο συχνή
διαταραχή γνωσιακών λειτουργιών αφορούσε στη
δοκιμασία λεκτικής ροής και στη δοκιμασία σύνθετης προσοχής. Επιπλέον δε διαπιστώθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ των γνωσιακών διαταραχών και του
ιστορικού προσβολής του ΚΝΣ.
Συμπεράσματα
Διαταραχές γνωσιακών λειτουργιών παρατηρούνται
συχνά σε ασθενείς με αθηροσκλήρωση , συγκριτικά
με τους υγιείς μάρτυρες και τούτο πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψιν για την ολιστική αντιμετώπισή τους.
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Διάγνωση και αντιμέτωπιση της θρομβοεμβολικής
νόσου βάσει των d-dimmers (Δ-Διμερή)
Γώγου Α.Η., Φωτοπούλου Ι.Φ., Καπράλος Σ.Ι., Μπαλάσκας Μ.Σ., Νικολοπούλου Α.Π.
Αιματολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

Σκοπός
Η χρήση της εξέτασης των D-Dimers σε συνδυασμό
με τεκμηριωμένη κλινική πιθανότητα για ένα αποτέλεσμα ασφαλές. Στην εργασία αναφέρουμε την συχνότητα των D-Dimers που ζητήθηκαν σε ασθενείς
που προσήλθαν στα ΤΕΠ του νοσοκομείου κατά την
διάρκεια του έτους 2015, με πιθανότητα θρομβοεμβολικής νόσου.
Υλικό - Μέθοδος
Η μέθοδος μέτρησης των D-Dimers είναι μια ανοσοθολοσιμετρική δοκιμασία, ενισχυμένη για τον
προσδιορισμό των διασταυρούμενων προϊόντων
αποδομής της ινικής στο πλάσμα του ανθρώπου
σε αναλυτές πήξης. Στηρίζονται στη χρησιμοποίηση μονοκλωνικών αντισωμάτων για τους επίτοπους
του D-Dimers τμήματος της διαπλεκόμενης ινικής.
(Siemens)
Αποτελέσματα
Ο αριθμός των ασθενών ήταν 1726 ( άνδρες – γυναίκες ).Από αυτούς οι 956 (55,4%) είχαν τιμές φυσιολογικές, οι 770 (44,6%) εμφάνισαν παθολογικές τιμές, οι
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447 (25,9%) παρουσίασαν ψευδώς θετικές τιμές που
οφείλονταν σε διάφορες αιτίες όπως όπως ηπατική
νόσος, κακοήθεια, φλεγμονή, ενώ οι υπόλοιποι 323
(18,7%) είχαν παθολογικές τιμές λόγω μετεγχειρητικής περιόδου.
Συμπέρασμα
Τόσο η διάγνωση όσο και η αντιμετώπιση της θρομβοεμβολικής νόσου αποτελουν πλέον θέματα που
απασχολούν καθημερινά μια πλειάδα ειδικοτήτων
.Τα D-Dimers δεν δείχνουν πάντα την παρουσία
θρόμβου, όμως είναι σημαντικός δείκτης για τον
αποκλεισμό θρομβοεμβολικών συμβαμάτων όπως η
πνευμονική εμβολή , η διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη
και η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Για την τελική
όμως διάγνωση (με πιθανότητα 100%) θα χρειαστεί
η συμβολή του έγχρωμου Douplex scan (Triplex),
σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης και τομογραφία (CTPA)σε συνδυασμό με D-Dimers.
‘Έτσι, τα D-Dimers πρέπει να συστήνονται σαν συνακόλουθη εξέταση. Δεν θα πρέπει να είναι η μοναδική εξέταση που θα χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση μιας νόσου ή κατάστασης

ΗΑΑ11
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Μελέτη του λιπιδαιμικού προφίλ και του
επιπολασμού των δυσλιπιδαιμιών σε επιμελητές
Ιατρούς τριτοβάθμιου στρατιωτικού νοσοκομείου
Σφήκας Γ.1, Κουμαράς Χ.1, Καραγιαννίδης Ι.2, Νεοφύτου Ι.2, Κωστόπουλος Γ.1, Τόσκας Α.1,
Ψάλλας Μ.1, Ρούκας Ι.1, Παρδάλης Κ.1, Ταπαζίδης Β.1
424 ΓΣΝΕ, Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων, Θεσσαλονίκη
2
Στρατιωτικη Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Θεσσαλονίκη

1

Εισαγωγή – Σκοπός
Οι δυσλιπιδαιμίες είναι ένα σύνολο διαταραχών που
αφορούν το γενικό πληθυσμό, σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα καρδιαγγειακών νοσημάτων και ο επιπολασμός τους αυξάνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι
ευκολότερο να καταγραφούν στον στρατιωτικό πληθυσμό, λόγω της υποχρεωτικής διενέργειας της Ετήσιας Υγειονομικής Εξέτασης. Σκοπός αυτής της μελέτης
είναι να διερευνηθεί ο επιπολασμός των δυσλιπιδαιμιών και η εξοικείωσή τους με τις συγκεκριμένες νοσολογικές οντότητες στο ιατρικό προσωπικό του 424 ΓΣΝΕ.

25± 2,1. Το λιπιδαιμικό προφίλ τους (ολική χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, HDL-χοληστερόλη, LDL-χοληστερόλη) αναλύθηκε μετά από 12ωρη νηστεία.

Υλικό και Μέθοδος
Διενεργήσαμε μια περιγραφική-συγχρονική μελέτη
παρατήρησης ιατρικού προσωπικού του 424 ΓΣΝΕ,
ηλικίας 37-59 ετών (n=105, 99 άνδρες και 6 γυναίκες). Οι συμμετέχοντες δεν κάπνιζαν και δεν λάμβαναν υπολιπιδαιμική αγωγή ή φαρμακευτική αγωγή
που θα μπορούσε να επηρεάσει το λιπιδαιμικό τους
προφίλ. Ο δείκτης μάζας σώματος υπολογίστηκε σε

Συμπεράσματα
Παρατηρήθηκε ότι ένα υψηλό ποσοστό του ιατρικού
προσωπικού έπασχε από διαφορετικά είδη δυσλιπιδαιμιών αλλά δεν λάμβανε υπολιπιδαιμική αγωγή.
Παρά την επαγγελματική τους κατάρτιση και το γεγονός ότι γνώριζαν το πρόβλημα λόγω των τακτικών ελέγχων, επέλεγαν να το υποτιμούν ως ήσσονος σημασίας.

Αποτελέσματα
Από το σύνολο των συμμετεχόντων, σε 49 άνδρες
(49,49%) και σε 5 γυναίκες (83,3%) βρέθηκε LDL–C
>115 mg/dl. Σε 23 άνδρες (23,23%) βρέθηκε HDLC<40 mg/dl και σε 2 γυναίκες (33,33%) HDL<50
mg/dl, ενώ σε 29 άνδρες (29,29%) βρέθηκαν τριγλυκερίδια>150 mg/dl.
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Μελέτη της μεταβολής της ldl και hdlχοληστερόλης με την ηλικία: Σύγκριση δύο
ηλικιακών ομάδων του υγειονομικού προσωπικού
των ενόπλων δυνάμεων
Σφήκας Γ.1, Κουμαράς Χ.1, Ευγενιάδης Ι.1,2, Νεοφύτου Ι.2, Σακελλάρης Ν.2, Καραγιαννίδης Ι.2,
Κωστόπουλος Γ.1, Τόσκας Α.1, Γκιντίκας Σ.2, Κωτσάκης Δ.1, Ταπαζίδης Β.1
424 ΓΣΝΕ, Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων, Θεσσαλονίκη
2
Στρατιωτικη Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Θεσσαλονίκη

1

Εισαγωγή – Σκοπός
Οι δυσλιπιδαιμίες είναι συχνές μεταβολικές διαταραχές που αφορούν το γενικό πληθυσμό. Ο επιπολασμός τους αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας
και οι μεταβολές των τιμών της LDL και HDL χοληστερόλης καθορίζονται από ένα πλήθος γενετικών,
διαιτητικών και συμπεριφορικών παραγόντων. Μελετήσαμε τις διαφορές σε δύο πληθυσμούς που επελέγησαν με τα ίδια κριτήρια κατά την είσοδό τους στις
Ένοπλες Δυνάμεις: μία ομάδα τελειοφοίτων του ιατρικού τμήματος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και μία ομάδα ιατρών του 424 ΓΣΝΕ.
Υλικό και Μέθοδος
Διενεργήσαμε μια συγκριτική μελέτη παρατήρησης ανάμεσα δύο ισάριθμους πληθυσμούς υγιών
ανδρών με ομοειδή χαρακτηριστικά, των τελειόφοιτων φοιτητών ιατρικής της Στρατιωτικής Σχολής
Αξιωματικών Σωμάτων (n=59, ηλικία 23-25 έτη) και
επιμελητών ιατρών του 424 ΓΣΝΕ (n=59, ηλικία
40-50 έτη). Οι συμμετέχοντες δεν ήταν καπνιστές
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και δεν λάμβαναν υπολιπιδαιμική αγωγή ή φάρμακο που μπορούσε να επηρεάσει το λιπιδαιμικό
τους προφίλ. Είχαν δείκτη μάζας σώματος 23,08±
4,3. Το λιπιδαιμικό προφίλ τους αναλύθηκε μετά
από 12ωρη νηστεία.
Αποτελέσματα
Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων, διαπιστώθηκε μέση τιμή LDL-C στην πρώτη ομάδα 91,80 mg/
dl, ενώ στη δεύτερη ομάδα 131,2 mg/dl (μεγαλύτερη
κατά 41,2%). Παράλληλα, στην πρώτη ομάδα βρέθηκε μέση τιμή HDL-C 52,85 mg/dl, ενώ στη δεύτερη
ομάδα 49,45 mg/dl (μικρότερη κατά 6,43%).
Συμπεράσματα
Από τη σύγκριση δύο ομάδων υγιών ανδρών με
ομοειδή χαρακτηριστικά, παρατηρήθηκε μία σημαντική διαφορά των τιμών της LDL και της ΗDL-χοληστερόλης ως συνάρτηση της ηλικίας. Η ανωτέρω παρατήρηση χρήζει περαιτέρω συστηματικής
διερεύνησης.

ΗΑΑ13
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Επιπολασμός της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας
στον πληθυσμό στρατιωτικών που συμμετείχαν
σε αποστολές εξωτερικού το 2014-15
Σφήκας Γ.1, Κάρτας Α.1, Νεοφύτου Ι.2, Μαδενίδου Α.2, Δουμάκη Ε.1, Λάζου Δ.1,
Κουμαράς Χ., Ταπαζίδης Β.1
424 ΓΣΝΕ, Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων, Θεσσαλονίκη
2
Στρατιωτικη Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Θεσσαλονίκη

1

Εισαγωγή – Σκοπός
Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία είναι μια κληρονομούμενη διαταραχή η οποία οδηγεί σε καρδιαγγειακή νόσο πρώιμα και σε μεγαλύτερη συχνότητα
από τον γενικό πληθυσμό. Για τους ασθενείς αυτούς
παρόλο τις συμπεριφορικές και διαιτητικές συνήθειες που έχουν αυτοί, η κύρια αιτία ύπαρξης των
υψηλών τιμών χοληστερόλης είναι γενετικές μεταλλάξεις που καθιστούν το ήπαρ ανίκανο να μεταβολήσει και να απομακρύνει τις αυξημένες ποσότητες
LDL χοληστερόλης. Από τη βιβλιογραφία λείπουν
μελέτες παρατήρησης που αφορούν το προσωπικό
των ενόπλων δυνάμεων. Σκοπός αυτής της μελέτης
είναι να καθοριστεί ο επιπολασμός της οικογενούς
υπερχοληστερολαιμίας στους συμμετέχοντες Στρατιωτικούς του ΣΞ σε αποστολές εξωτερικού το 201415 και να αποδοθεί το λιπιδαιμικό προφίλ του συγκεκριμένου πληθυσμού.
Υλικό και Μέθοδος
Διενεργήσαμε μια περιγραφική-συγχρονική μελέτη
παρατήρησης του πληθυσμού των συμμετεχόντων
Στρατιωτικών του ΣΞ σε αποστολές εξωτερικού το

2014 και 2015 (n=320, 292 άνδρες και 28 γυναίκες.
Το λιπιδαιμικό προφίλ τους (ολική χοληστερόλη,
τριγλυκερίδια, HDL-χοληστερόλη) αναλύθηκε μετά
από 12ωρη νηστεία. Η LDL-χοληστερόλη υπολογίστηκε έμμεσα από τον τύπο του Friedewald.
Αποτελέσματα
Οικογενής υπερχοληστερολαιμία (C-LDL ≥190mg/
dL) βρέθηκε στο 3,125% των συμμετεχόντων (n=10)
και όλοι ήταν ετεροζυγώτες (LDL<290 mg/dl) . Όλοι
οι συμμετέχοντες στους οποίους βρέθηκε η C-LDL >
190mg/dL ήταν άρρενες, κανείς δεν έπαιρνε υπολιπιδαιμική αγωγή ενώ όλοι είχαν θετικό οικογενειακό ιστορικό για καρδιαγγειακά συμβάματα.
Συμπεράσματα
Ο επιπολασμός της οικογενούς δυσλιπιδαιμίας στους
στρατιωτικούς που συμμετείχαν στις αποστολές
αυτές είναι υψηλός, ιδιαίτερα στους άνδρες. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει άγνοια της νοσολογικής οντότητας στο γενικό πληθυσμό και χρειάζεται στοχευόμενη ενημέρωση-παρέμβαση για την μείωση των
καρδιαγγειακών συμβαμάτων.
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Μελέτη του λιπιδαιμικού προφίλ και του
επιπολασμού των δυσλιπιδαιμιών σε εκτοετείς
μαθητές της Στρατιωτικής ιατρικής σχολής
Σφήκας Γ.1, Κουμαράς Χ.1, Ευγενιάδης Ι.1,2, Νεοφύτου Ι.2, Σακελλάρης Ν.2,
Γκιντίκας Σ.2, Ταπαζίδης Β.1, Μαδενίδου Α.2, Λάζου Δ.1
424 ΓΣΝΕ, Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων, Θεσσαλονίκη
2
Στρατιωτικη Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Θεσσαλονίκη

1

Εισαγωγή – Σκοπός
Οι δυσλιπιδαιμίες είναι ένα σύνολο διαταραχών
που αφορούν το γενικό πληθυσμό και σχετίζονται
με αυξημένη συχνότητα καρδιαγγειακών νοσημάτων. Σε σημαντικό βαθμό, ο επιπολασμός τους
καθορίζεται γενετικά και εμφανίζονται σε νεαρές
ηλικίες, αλλά παραμένουν ως ασυμπτωματικές καταστάσεις και γίνονται γνωστές στους πάσχοντες
μόνο μετά από τυχαίο βιοχημικό έλεγχο. Σκοπός
αυτής της μελέτης είναι να χαρτογραφηθεί το λιπιδαιμικό προφίλ ενός υγιούς πληθυσμού, των
τελειόφοιτων του ιατρικού τμήματος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και να
διεξαχθούν ανάλογα συμπεράσματα.
Υλικό και Μέθοδος
Διενεργήσαμε μια περιγραφική-συγχρονική μελέτη παρατήρησης του πληθυσμού των τελειόφοιτων φοιτητών ιατρικής της Στρατιωτικής
Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (n=90, 62 άνδρες
και 28 γυναίκες). Το λιπιδαιμικό προφίλ τους
(ολική χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, HDL-χοληστερόλη, LDL-χοληστερόλη) αναλύθηκε μετά από
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12ωρη νηστεία. Οι συμμετέχοντες δεν ήταν καπνιστές ενώ είχαν δείκτη μάζας σώματος 23,08± 2.
Αποτελέσματα
Από το σύνολο των συμμετεχόντων, ο μέσος όρος
της ολικής χοληστερόλης βρέθηκε 162,31 mg/
dl, της HDL-C 57,06 mg/dl, της LDL-C mg/dl
90,34 mg/dl και των τριγλυκεριδίων 74,23 mg/
dl. 10 φοιτητές, εκ των οποίων 8 άνδρες (12,9%)
και 2 γυναίκες (7,14%) βρέθηκαν με LDL-C ≥115
mg/Dl (121,6-155,2 mg/dl). Σε 6 άνδρες βρέθηκε
η HDL <40 mg/Dl (9,67%) και σε 2 γυναίκες <50
mg/dl (7,14%), ενώ βρέθηκαν 3 άνδρες (4,83%)
και 1 γυναίκα (3,57%) βρέθηκαν με τριγλυκερίδια
>150mg/dl.
Συμπεράσματα
Παρατηρήθηκε ένας σημαντικός αριθμός δυσλιπιδαιμιών σε έναν υγιή πληθυσμό, που, ενώ λόγω εκπαίδευσης όφειλε να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένος, δεν είχε υποβληθεί ποτέ σε έλεγχο,
ακόμη και όταν η δυσλιπιδαιμία ήταν γνωστή στο
άμεσο οικογενειακό περιβάλλον.

ΗΑΑ15
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Επίτευξη των στόχων της υπολιπιδαιμικής αγωγής
σε ένα εξειδικευμένο ιατρείο
Μπάρκας Φ., Λυμπερόπουλος Ε., Λαμούρη Χ., Πανταζή Α., Φιλιππάτος Θ.,
Χριστοπούλου Φ., Λιάμης Γ.
Ιατρείο Διαταραχών του Μεταβολισμού, των Λιπιδίων και Παχυσαρκίας,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός
Η εκτίμηση της επίτευξης των στόχων της υπολιπιδαιμικής αγωγής σύμφωνα με τις πρόσφατες Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες (ESC/EAS) σε ένα
εξειδικευμένο ιατρείο.
Μέθοδοι
Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης, στην οποία συμμετείχαν ενήλικοι ασθενείς που
παρακολουθούνται στο εξωτερικό ιατρείο Λιπιδίων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
για ≥3 έτη. Εκτιμήθηκαν τα ποσοστά επίτευξης των
στόχων της υπολιπιδαιμικής αγωγής σύμφωνα με
τις τωρινές Ευρωπαϊκές (ESC/EAS) κατευθυντήριες οδηγίες.
Αποτελέσματα
Στη μελέτη συμμετείχαν 1,000 ασθενείς. Τα ποσοστά
επίτευξης των στόχων όσον αφορά τη χοληστερόλη των χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDLC) ήταν 16%, 27% και 59%, όσον αφορά τους ασθενείς πολύ υψηλού, υψηλού και μετρίου κινδύνου,

αντίστοιχα. H χορήγηση συνδυασμού στατίνης με
εζετιμίμπη είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερα ποσοστά
επίτευξης του στόχου όσον αφορά την LDL-C σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με στατίνη (41 vs 27%,
p <0.05). Από τους ασθενείς πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου που έπαιρναν συνδυασμό ισχυρής στατίνης με εζετιμίμπη αλλά δεν πέτυχαν τους
στόχους της υπολιπιδαιμικής αγωγής, το 38% είχε
LDL-C >100 mg/dL. Από τους ασθενείς υψηλού
καρδιαγγειακού κινδύνου που έπαιρναν συνδυασμό ισχυρής στατίνης με εζετιμίμπη αλλά δεν πέτυχαν τους στόχους της υπολιπιδαιμικής αγωγής, το
37% είχε LDL-C >130 mg/dL.
Συμπεράσματα
Ο συνδυασμός στατίνης με εζετιμίμπη συσχετίζεται με σημαντική αύξηση των ποσοστών επίτευξης
των στόχων της υπολιπιδαιμικής αγωγής σύμφωνα
με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες. Ωστόσο,
ένα ικανό ποσοστό ασθενών υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου υποθεραπεύονται παρά τη χορήγηση
επιθετικής υπολιπιδαιμικής αγωγής.
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Καρδιαγγειακές παθήσεις διαβητικών ατόμων
στην κοινότητα
Τασσόπουλος Γ.1, Σιρμπιλαντζέ Τ.1, Σεραφείμ Χ.1, Χατζόπουλος Α.1,
Ρόζη Φ.1, Μαυράς Γ.1, Χέρας Π.1
Παθολογικη Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Άργους, Άργος

1

Εισαγωγή
Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν την πρώτη
αιτία θανάτου των διαβητικών ατόμων και αυτό
οφείλεται στην επιτάχυνση της αθηροσκληρυντικής διαδικασίας.
Σκοπός
Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει τη συσχέτιση των παραγόντων αθηροσκλήρωσης με την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων στα διαβητικά άτομα.
Υλικό και Μέθοδος
Μελετήθηκαν 108 άντρες 70 +/- 11 ετών εύρους 34
έως 85 ετών και 72 γυναίκες 70 +/- 7 ετών εύρους
55 έως 82 ετών, χρήστες των υπηρεσιών τις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με ειδικό ερωτηματολόγιο που μελετούσε
τα καρδιαγγειακά νοσήματα διαβητικών ατόμων.
Μετρήθηκαν κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία τα
οποία λήφθηκαν υπόψιν ως πιθανοί συγχυτικοί
παράγοντες. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε
με το στατιστικό πακέτο SPSS.
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Αποτελέσματα
Πολυπαραγοντική ανάλυση ανάμεσα στην εμφάνιση
εμφράγματος και σε διάρκεια νόσου, υπέρταση, δείκτη
μάζας σώματος, ηλικία και κάπνισμα έδειξε ότι άντρες
με υπέρταση έχουν 6,267 μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης εμφράγματος και αύξηση του δείκτη μάζας
σώματος (BMI) κατά μια μονάδα αυξάνει επίσης την
εμφάνισή του κατά 53%. Exp (B)=0,462, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,32 έως 0,66. Στις γυναίκες η υπέρταση σχετιζόμενη με διάρκεια νόσου, BMI, ηλικία
και κάπνισμα έδειξε ότι αύξηση της νόσου κατά ένα
χρόνο αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης υπέρτασης
κατά 13% Exp(B)=0,867, 95% διάστημα εμπιστοσύνης
0,76 έως 0,98 και η αύξηση του BMI κατά μια μονάδα
αυξάνει επίσης την εμφάνιση υπέρτασης κατά 44%
Exp(B)=0,557, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,37 έως
0,82. Θετικά συσχετίζεται το επίπεδο εκπαίδευσης με το
BMI B=0,483 +/- 0,144, p<0,001 ανεξάρτητα από φύλο
και την ηλικία.
Συμπέρασμα
χρειάζεται εξειδικευμένη ιατρική και νοσηλευτική
φροντίδα για πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων
των διαβητικών ατόμων.
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Μελέτη της επίδρασης του prosevel
στην ομοιοστασία της γλυκόζης σε ασθενείς
με προδιαβήτη
Φλωρεντίν Μ.1, Τσιμιχόδημος Β.2, Λυμπερόπουλος Ε.1, Ρίζος Χ.1, Ελισάφ Μ.1,2
Εξωτερικό Ιατρείο Διαταραχών του Μεταβολισμού των Λιπιδίων Πανεπιστημιακού, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2
Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

1

Σκοπός
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) οδηγεί σε
μικρο- και μακροαγγειακές επιπλοκές. Πριν από
την εμφάνιση ΣΔ2 προηγείται μια κατάσταση που
ονομάζεται «προδιαβήτης», η οποία αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη. Η
βελτίωση της ομοιοστασίας της γλυκόζης σε ασθενείς με προδιαβήτη μπορεί να προλάβει ή να καθυστερήσει την εμφάνιση ΣΔ και των επιπλοκών του.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι το βότανο fenugreek, οι πολυφαινόλες από τα φύλλα ελιάς και το εκχύλισμα
περγαμόντου βελτιώνουν το μεταβολισμό των υδατανθράκων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η
εκτίμηση της επίδρασης της χορήγησης PROSEVEL,
ενός σκευάσματος που περιέχει εκχύλισμα περγαμόντου, fenugreek και εκχύλισμα ελιάς, στην ομοιοστασία της γλυκόζης σε ασθενείς με προδιαβήτη.
Υλικό & μέθοδος
Πρόκειται για μια προοπτική, διπλά-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη
ενός κέντρου, στην οποία ασθενείς με προδιαβήτη
τυχαιοποιήθηκαν σε αγωγή με PROSEVEL (N=50) ή

εικονικό φάρμακο (Ν=50). Πρωτογενές καταληκτικό σημείο ήταν η μεταβολή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) στους 3 μήνες από την έναρξη
της θεραπείας.
Αποτελέσματα
Συνολικά 87 ασθενείς ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Η
HbA1c δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή σε
καμία από τις δύο ομάδες. Ομοίως, τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας, τα επίπεδα της ινσουλίνης και ο
δείκτης Homeostasis model assessment-Insulin
Resistance (ΗOMA-IR) παρέμειναν αμετάβλητα και
στις δύο ομάδες. Τέλος, δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή σε καμία από τις παραμέτρους του λιπιδαιμικού προφίλ των ασθενών.
Συμπεράσματα
Η χορήγηση PROSEVEL για 3 μήνες δεν βελτίωσε
το γλυκαιμικό ή το λιπιδαιμικό προφίλ σε ασθενείς
με προδιαβήτη. Απαιτούνται περισσότερες και μεγαλύτερες μελέτες για να αποσαφηνισθεί ο ρόλος του
συγκεκριμένου σκευάσματος στην ομοιοστασία των
υδατανθράκων.
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Η αξιολόγηση της κόπωσης των ασθενών
με μεταβολικό σύνδρομο
Τασσόπουλος Γ.1, Σιρμπιλαντζέ Τ.1, Σεραφείμ Χ.1, Χέρα Μ.1, Χατζόπουλος Α.1, Χέρας Π.1
Ελληνική Ιατρική Εταιρία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων

1

Σκοπός
Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η εκτίμηση της
κόπωσης των ασθενών με μεταβολικό σύνδρομο
(ΜΣ) που νοσηλεύτηκαν σε 3 κέντρα και οι προσδιοριστικοί της παράγοντες.
Ασθενείς και Μέθοδος
Στην πιλοτική μελέτη συμμετείχαν 22 ασθενείς με ΜΣ
με μια μέση ηλικία τα 58,53 +/- 8,64 έτη. Από αυτούς
7 ήταν άντρες και 15 γυναίκες. 2 ασθενείς (9,1%)
κάνουν χρήση αγχολυτικών ή αντικαταθλιπτικών.
Χρησιμοποιήσαμε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο το
οποίο συμπληρώθηκε από τους ασθενείς και αποτελούταν από δύο μέρη: το πρώτο μέρος καταγράφει
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος και
το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει: (1) την κλίμακα εκτίμησης της κατάθλιψης και του άγχους (Symptoms
Rating Scale for Depression and Anxiety Scale) που
έχει σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό και περιέχει
τις υποκλίμακες Αίσθημα καταβολής, Μελαγχολία,
Άγχος και Μανία και (2) την κλίμακα εκτίμησης της
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βαρύτητας της κόπωσης (Fatigue Severity Scale).
Αποτελέσματα
Με βάση τη βαθμολογία στις αντίστοιχεσ κλίμακες
καταθλιπτική διάθση είχαν 5 ασθενείς (22,7%), μελαγχολία 4 (18,2%), αίσθημα καταβολής και άγχος
6 (27,3%). Σε σύνολο 22 ασθενών οι 18(81,8%) υποφέρουν από κόπωση. Από αυτούς οι 9(50%) αισθάνονται κόπωση συχνά, οι 7(38,9%) σπάνια και οι
2(11,1%) πολύ σπάνια. Η κόπωση επηρεάζει περισσότερο την καθημερινή τους δραστηριότητα (4,94+/1,05), την βιολογική τους λειτουργία (4,11+/-1,23)
και λιγότερο την εργασία, την οικογενειακή και την
κοινωνική τους ζωή (2,89+/-1,53). Για την συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών (n=15, 93,8%) η κόπωση
παραμένει στα ίδια επίπεδα κάθε μέρα.
Συμπέρασμα
Το αίσθημα της κόπωσης αποτελεί ένα κύριο σύμπτωμα στους ασθενείς με ΜΣ και θα πρέπει να εκτιμάται
με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο σε κάθε επίσκεψη.
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Η επίπτωση του μεταβολικού συνδρόμου
στη χρόνια νεφρική νόσο
Ράϊκου Β.1, Σουχλάκη Β.2, Γαβριήλ Σ.3
Νεφρολογικό Τμήμα, Doctors’ Hospital, Αθήνα
Βιοχημικό Εργαστήριο, Doctors’ Hospital, Αθήνα
3
Χειρουργικό Τμήμα, Doctors’ Hospital, Αθήνα
1

2

Εισαγωγή
Το μεταβολικό σύνδρομο συσχετίσθηκε με 2,6 φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιας νεφρικής
νόσου. Σκοπός της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός
της σχέσης μεταξύ του μεταβολικού συνδρόμου και
της χρόνιας νεφρικής νόσου σε ασθενείς του Νεφρολογικού Εξωτερικού Ιατρείου της Κλινικής μας.
Μέθοδος
Μελετήσαμε 149 ασθενείς, 77 άνδρες/72 γυναίκες,
μέσης ηλικίας 69,5 ± 14,6 έτη. Γλυκόζη, ΗDL και τριγλυκεριδία ορού μετρήθηκαν μετά 12ωρη νηστεία.
Η διαγνωσμένη υπέρταση καταγράφτηκε. Η περιφέρεια μέσης μετρήθηκε. Υπολογίσθηκε η τιμή του ΒΜΙ
(Κg/m2) και διορθώθηκε για το φύλο, την ηλικία και
την φυλή (SBMI). Η νεφρική νόσος προσδιορίσθηκε
με τις εξισώσεις CKD-EPI και MDRD (eGFR<60ml/
min/1,73m2 ) και με την μικροαλβουμινουρία διορθωμένη ως προς την κρεατινίνη ούρων χρησιμοποιώντας δείγμα πρωινής ούρησης (ACR>30mg/gr).
Αποτελέσματα
Οι ασθενείς με eGFR<60 ml/min/1,73 m2 είχαν σημα-

ντικά μεγαλύτερη ηλικία και ACR, ενώ σημαντικά μικρότερη HDL συγκριτικά με τους ασθενείς με eGFR>
60ml/min/1,73 m2. Οι ασθενείς με ACR> 30mg/gr
είχαν σημαντικά μεγαλύτερη ηλικία, ΒΜΙ, SBMI, τριγλυκερίδια, περιφέρεια μέσης, γλυκόζη ορού και σημαντικά μικρότερη HDL και eGFR. eGFR< 60ml/
min/1,73 m2 συσχετίσθηκε σημαντικά με την υπέρταση και τα αυξημένα τριγλυκερίδια ορού, ενώ ACR>
30mg/gr με την μειωμένη HDL, υψηλά τριγλυκερίδια,
υπέρταση, υψηλή γλυκόζη ορού και αυξημένο SBMI.
Τα προσαρμοσμένα μοντέλα για την πρόβλεψη τόσο
της μειωμένης eGFR όσο και του αυξημένου ACR έδειξαν την μεγάλη ηλικία, το γυναικείο φύλο και την μειωμένη HDL σαν σημαντικούς παράγοντες.
Συμπέρασμα
Το μεταβολικό σύνδρομο συσχετίσθηκε με την
χρόνια νεφρική νόσο. Η μικροαλβουμινουρία παρουσίασε περισσότερα χαρακτηριστικά του μεταβολικού συνδρόμου σε σύγκριση με την μειωμένη
νεφρική λειτουργία περιλαμβάνοντας την δυσλιπιδαιμία, την υπέρταση, την υπεργλυκαιμία και το αυξημένο βάρος σώματος.
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Οφθαλμικές επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη
Μπάκας Δ.1, Κωνσταντίνου Β.2, Ανυφαντής Α.3, Κολοκούτσας Β.3
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Καστοριά
2
Τμημα Αιμοδοσίας, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Καστοριά
3
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, Δράμα
4
ΠΕΔΥ-ΜΥ Καλαμάτας, Καλαμάτα

1

Εισαγωγή
Τα άτομα με διαβήτη αναπτύσσουν μια ποικιλία
οφθαλμικών παθολογιών που επηρεάζουν σχεδόν
όλους τους ιστούς στον οφθαλμό.
ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ
ΟΠΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ: Ασύνηθες οίδημα της
οπτικής θηλής. Είναι αυτοπεριοριζόμενο και ανατάσσεται βαθμιαία μέσα σε διάστημα κάποιων
μηνών χωρίς βλάβη στην όραση.
ΓΛΑΥΚΩΜΑ: Ο διαβήτης αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη πρωτοπαθούς γλαυκώματος, ενώ σε προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να
αναπτυχθεί νεοαγγειακό γλαύκωμα.
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ: Οι διαβητικοί διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη καταρράκτη, ενώ
είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί σε μικρότερη ηλικία
και να εξελίσσεται ταχύτερα.
ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: Εμφάνιση μυωπίας ή υπερμετρωπίας, παροδικής όμως φύσεως, καθώς υποχωρούν μετά κάποιες εβδομάδες. Επίσης οι διαβητικοί εμφανίζουν
συμπτώματα πρεσβυωπίας σε μικρότερη σχετικά
ηλικία. Ø ΙΡΙΔΑ Νωθρά αντανακλαστικά κόρης,
ενώ σε προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί νεοαγγείωση της ίριδας.
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ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: Οι
διαβητικοί έχουν μειωμένη παραγωγή δακρύων,
μειωμένη ευαισθησία κερατοειδούς και καθυστερημένη κερατοειδική επανεπιθηλιοποίηση, με αποτέλεσμα τη συχνή ύπαρξη ξηροφθαλμίας και διαβητικής κερατοπάθειας.
ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Παρέσεις των οφθαλμοκινητικών μυών και διπλωπία.
Κατά κανόνα υποχωρούν αυτόματα σε διάστημα
3 μηνών.
ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ: Η
πιο επικίνδυνη για την όραση επιπλοκή. Οφείλεται
σε υποξία του αμφιβληστροειδούς.
ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Ο διαβήτης αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση απόφραξης αρτηρίας ή φλέβας αμφιβληστροειδούς, μη αρτηριτιδικής πρόσθιας ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας,
οφθαλμικού ισχαιμικού συνδρόμου και κεντρικής
αιτιολογίας απώλειας της όρασης.
Συμπεράσματα
Είναι σημαντικό οι επαγγελματίες υγείας να δίνουν
ιδιαίτερη προσοχή στις αλλαγές των οφθαλμών
στους διαβητικούς ασθενείς, ώστε όλες οι επιπλοκές
να μπορούν να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και να παρακολουθούνται αποτελεσματικά.
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Η επίδραση του συνδυασμού λιραγλουτίδης
και ινσουλίνης στους τροποποιήσιμους
καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου σε
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (σδτ2)
Παπαδάτος Σ.Σ.1, Ταλαγάνη Σ.1, Μπουρδάκης Α.2
Γ’ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων
Θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία”, Αθήνα
2
Ιατρείο Λιπιδίων- Παχυσαρκίας και Διαβητολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Τρίκαλα
1

Εισαγωγή - σκοπός
Τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί στην θεραπεία του ΣΔΤ2 , νέες κατηγορίες φαρμάκων όπως τα
GLP1 ανάλογα με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής αλλά και της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης
είναι να καταγραφεί η δράση των GLP1 αναλόγων
τόσο στη γλυκαιμική ρύθμιση όσο και στο σωματικό
βάρος αλλά και στο λιπιδαιμικό προφίλ των διαβητικών ασθενών .
Υλικό - Μέθοδος
Μελετήθηκαν 32 ασθενείς άνδρες και γυναίκες με
ΣΔΤ2 υπό αγωγή με βασική ινσουλίνη ± αντιδιαβητικά δισκία που παρέμεναν αρρύθμιστοι. Όλοι λάμβαναν επιπλέον υπολιπιδαιμικη αγωγή με στατίνη
στην οποία είχε γίνει τιτλοποιηση της δόσης . Έγινε
διακοπή των αντιδιαβητικών δισκίων και χορηγήθηκε λιραγλουτίδη με σταδιακή τιτλοποίηση της δόσης
στο μέγιστο 1,8 mgr μια φορά την ημέρα ενώ έγινε

τιτλοποίηση σύμφωνα με τις οδηγίες και στην βασική
ινσουλίνη . Δεν έγινε καμία άλλη παρέμβαση στην
φαρμακευτική αγωγή τους.
Αποτελέσματα
Μετά από 10± 2,5 μήνες παρακολούθησης οι ασθενείς
εμφάνισαν μείωση της HBA1C κατά 1,77± 0,075 %,
μείωση στο BMI κατά 4,97± 0,461, πτώση των τιμών
LDL κατά 31,97± 2,384 mg/dl και πτώση στα TG
κατά 41,47± 4,697 mg/dl και όλες οι παραπάνω διαφορές βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές ( P<0,0001 )
Συμπεράσματα
Παρά τις όποιες δυσκολίες στην συμμόρφωση των
ασθενών από την προσθήκη ενός ενέσιμου αντιδιαβητικού φαρμάκου όπως τα GLP1 ανάλογα φαίνεται ότι το όφελος που προκύπτει δεν περιορίζεται
μόνο στην ρύθμιση του διαβήτη αλλά είναι εξίσου
σημαντικό στο σωματικό βάρος και στο λιπιδαιμικό
προφίλ των ασθενών αυτών.
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Μελέτη της βασπίνης σε πειραματικό μοντέλο
σακχαρώδους διαβήτη
Δασκαλοπούλου Α.1,2, Μουντζούρη Α.1, Δουλάμης Η.1, Κάγιου Χ.2, Γαϊτανάκη Α.2, Περρέα Δ.1
Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης, «Ν. Σ. Χρηστέας»,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2
Τμήμα Βιολογίας - Φυσιολογία Ζώων και Ανθρώπου, Σχολή Θετικών Επιστημών,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

1

Σκοπός
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η μελέτη
των επιπέδων βασπίνης στον ορό φυσιολογικών και
διαβητικών επίμυων τύπου Sprague Dawley, προκειμένου να διερευνηθεί η συσχέτιση του σακχαρώδους διαβήτη (ΣΔ) με τη βασπίνη. Ακόμη, ελέγχθηκε
η χορήγηση εκχυλίσματος κρόκου Κοζάνης (Crocus
sativus L.) σε διαβητικούς επίμυες και μελετήθηκε η
συσχέτιση της χορήγησης κρόκου με τα επίπεδα βασπίνης στον ορό των επίμυων.

καν με ενζυμική ανοσοδοκιμασία ELISA.

Υλικά - Μέθοδος
Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν σαράντα λευκοί
επίμυες που τυχαιοποιήθηκαν σε τέσσερις ομάδες
(Πίνακας 1). Αιμοληψίες και ζύγιση των ζώων πραγματοποιήθηκαν κατά την έναρξη, μετά από τέσσερις
και μετά από οκτώ εβδομάδες. Μετά την παρέλευση
των οκτώ εβδομάδων έγιναν οι ευθανασίες. Τα επίπεδα της βασπίνης στον ορό των επίμυων μετρήθη-

Συμπεράσματα
Η χορήγηση κρόκου Κοζάνης περιορίζει την συμπτωματολογία της νόσου και ασκεί σημαντική υπολιπιδαιμική δράση. Τα επίπεδα βασπίνης στον ορό
των διαβητικών επίμυων που έλαβαν κρόκο μειώνονται, αλλά ο μηχανισμός μέσω του οποίου συμβαίνει αυτό, παραμένει άγνωστος. Το εύρημα αυτό είναι
πρωτότυπο και άξιο περαιτέρω διερεύνησης.
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Αποτελέσματα
Η χορήγηση εκχυλίσματος κρόκου Κοζάνης μείωσε
τα επίπεδα γλυκόζης, χοληστερόλης και LDL-χοληστερόλης, στο αίμα των διαβητικών επίμυων. Η
συγκέντρωση της βασπίνης αυξήθηκε στους διαβητικούς επίμυες, ενώ μειώθηκε σε βαθμό στατιστικά
σημαντικό στους διαβητικούς επίμυες που έλαβαν
κρόκο.
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Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
Μπάκας Δ.1, Κωνσταντίνου Β.2, Ανυφαντής Α.3, Κολοκούτσας Β.4
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Καστοριά
2
Τμημα Αιμοδοσίας, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Καστοριά
3
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, Δράμα
4
ΠΕΔΥ-ΜΥ Καλαμάτας, Καλαμάτα

1

Εισαγωγή
Η σοβαρότερη οφθαλμική επιπλοκή του διαβήτη
είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑ), η
οποία αποτελεί την πρώτη αιτία νομικής τύφλωσης
στο δυτικό κόσμο.
Επιδημιολογία
Η ΔΑ εμφανίζεται στο 40% των ασθενών με διαβήτη
τύπου Ι και στο 20% των πασχόντων από η αρτηριακή υπέρταση, η νεφροπάθεια, η δυσλιπιδαιμία, το
κάπνισμα και η κύηση, ο σημαντικότερος όμως είναι
η χρονική διάρκεια της νόσου.
Ταξινόμηση
Η ΔΑ διακρίνεται στα εξής στάδια:
• Μη παραγωγική ή ΔΑ υποστρώματος
• Παραγωγική
• Διαβητική ωχροπάθεια
Διάγνωση
Στα αρχικά στάδια της νόσου συνήθως δεν υπάρχουν
συμπτώματα. Όσο η νόσος προοδεύει μπορεί να εμφανιστούν: θάμβος ή διακύμανση οράσεως, φωτοψί-

ες-μυιοψίες, δυσχρωματοψία, δυσχέρεια στη νυχτερινή όραση, μεταμορφοψία, σκοτώματα στο οπτικό
πεδίο και σταδιακή ή απότομη απώλεια όρασης. Η διάγνωσή της μπορεί να γίνει από τον οφθαλμίατρο με
μια απλή βυθοσκόπηση μετά από φαρμακευτική μυδρίαση της κόρης, ενώ εξειδικευμένες απεικονιστικές
εξετάσεις (Β-υπερηχογραφία, φλουοροαγγειογραφία,
οπτική τομογραφία συνοχής) μπορούν να αναδείξουν
με μεγάλη ακρίβεια τη βαρύτητα των βλαβών.
Θεραπεία
Η καλή ρύθμιση του σακχάρου και των συνοδών παραγόντων κινδύνου καθυστερούν την εμφάνιση και
εξέλιξη της ΔΑ. Σε εγκατεστημένη νόσο και ανάλογα με την έκταση των αλλοιώσεων ο οφθαλμίατρος
μπορεί να αντιμετωπίσει τη νόσο με Laser φωτοπηξία αμφιβληστροειδούς, ενδοβολβικές ενέσεις κορτικοστεροειδών ή αντιαγγειογενετικών παραγόντων
και, σε προχωρημένες περιπτώσεις, χειρουργική υαλοειδεκτομή. Είναι περιττό να τονιστεί ότι η ετήσια
οφθαλμολογική εξέταση των ασθενών είναι εκ των
ων ουκ άνευ για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της ΔΑ.
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H μη αλκοολική λιπώδης διήθηση ήπατος
συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
σακχαρώδη διαβήτη σε ασθενείς
που λαμβάνουν στατίνη
Μπάρκας Φ.1, Λυμπερόπουλος Ε.1, Παναγιωτοπούλου Θ.1, Φλωρεντίν Μ.1,
Ελισάφ Μ.1, Ρίζος Ε.1
Ιατρείο Διαταραχών του Μεταβολισμού των Λιπιδίων και Παχυσαρκίας,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

1

Σκοπός
Η διερεύνηση της συσχέτισης της μη αλκοολικής λιπώδους διήθησης ήπατος (NAFLD) με τον κίνδυνο
εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ) σε δυσλιπιδαιμικούς ασθενείς που λαμβάνουν στατίνη.
Μέθοδοι
Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης
στην οποία συμμετείχαν 1,241 δυσλιπιδαιμικοί ασθενείς με διάρκεια παρακολούθησης ≥3 έτη. Ως NAFLD
ορίστηκε η παρουσία αυξημένων επιπέδων οξαλοξικής τρανσαµινάσης (ALT) >30 και >19 U/L για τους
άνδρες και τις γυναίκες αντίστοιχα, αφού αποκλείστηκαν άλλα ηπατικά νοσήματα (ηπατίτιδα B και C,
αιμοχρωμάτωση, αυτόανοσα νοσήματα, ανεπάρκεια
α1-αντιθρυψίνης και νόσος Wilson). Ως νορμογλυκαιμικά άτομα ορίστηκαν εκείνα που είχαν επίπεδα
γλυκόζης νηστείας (Glu) <100 mg/dL και ως προδιαβητικά εκείνα με επίπεδα Glu νηστείας 100-125
mg/dL. Από την ανάλυση των δεδομένων αποκλείσθηκαν 166 ασθενείς με ΣΔ και 193 άτομα που ελάμβαναν υπολιπιδαιμική αγωγή κατά την 1η επίσκεψη.
Αποτελέσματα
Το 11% των ατόμων που συμμετείχε στη μελέτη
(n=882) εμφάνισε ΣΔ κατά τη διάρκεια παρακολού-
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θησής τους (6 έτη; IQR:4-10 έτη). Τα αρχικά επίπεδα της ALT (OR:1.02; 95% CI:1.01-1.03, p<0.05), της
Glu (OR:1.09; 95% CI:1.07-1.11, p<0.001), της συστολικής αρτηριακής πίεσης (OR:1.03; 95% CI:1.01-1.04,
p<0.001), ο λόγος τριγλυκερίδια/χοληστερόλη των
υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-C) (OR:
1.12; 95% CI: 1.05-1.19, p=0.001), το οικογενειακό
ιστορικό ΣΔ (OR:2.95; 95% CI: 1.54-5.64, p<0.001)
και η επιθετικότητα της αγωγής με στατίνη (OR:2.44;
95% CI:1.60-3.74, p<0.001) αποτελούσαν ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση ΣΔ. Η
ΝΑFLD συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο για την
εμφάνιση ΣΔ, μετά από διόρθωση για τους αντίστοιχους συγχυτικούς παράγονες (OR:2.14; 95% CI:1.183.77, p<0.05). Τόσο οι προδιαβητικοί ασθενείς με
NAFLD (OR:18.06; 95% CI:6.78-48.14, p<0.001)
ή χωρίς NAFLD (OR: 10.62; 95% CI:4.08-27.59,
p<0.001), όσο επίσης και τα νορμογλυκαιμικά άτομα
με NAFLD (OR: 3.29; 95% CI: 1.16-9.34, p<0.05) είχαν
μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ σε σύγκριση με
τα νορμογλυκαιμικά άτομα χωρίς NAFLD.
Συμπεράσματα
H ΝΑFLD αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ σε υπερλιπιδαιμικά άτομα και ιδιαίτερα σε
προδιαβητικούς ασθενείς που λαμβάνουν στατίνη.
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Αναστολείς της διπεπτιδυλικής πεπτίδασης-4
και αγωνιστές των glp-1 υποδοχέων και
προστασία έναντι του αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου: Συστηματική ανασκόπηση
και μετα-ανάλυση
Μπάρκας Φ.1, Ελισάφ Μ.1, Παππά Ε.1, Φίλιππας-Ντεκουάν Σ.1, Τζαβέλα Ε.1, Μηλιώνης Χ.1
Ιατρείο Διαταραχών του Μεταβολισμού των Λιπιδίων και Παχυσαρκίας, Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

1

Εισαγωγή
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ) συσχετίζεται
με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (ΑΕΕ). Εκτός από την πιογλιταζόνη, τα υπόλοιπα αντιδιαβητικά φάρμακα δεν έχουν
αποδειχτεί ότι μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης
ΑΕΕ. Ωστόσο, υπάρχουν δεδομένα από πειραματικές
μελέτες που έδειξαν ότι οι αναστολείς της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης-4 (γλιπτίνες) και οι αγωνιστές των
GLP-1 υποδοχέων έχουν νευροπροστατευτικές δράσεις, κυρίως όταν η θεραπεία με αυτά τα φάρμακα
έχει ξεκινήσει πριν την εμφάνιση των ΑΕΕ.
Σκοπός
Η μετα-ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων σχετικά
με τον κίνδυνο εμφάνισης ΑΕΕ σε άτομα που λαμβάνουν γλιπτίνες ή αγωνιστές των GLP-1 υποδοχέων.
Μέθοδοι
Πραγματοποιήσαμε 2 μετα-αναλύσεις των πολυκεντρικών τυχαιοποιημένων, διπλά τυφλών ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο μελετών (RCTs) με

πρωταρχικό καταληκτικό σημείο την επίδραση των
γλιπτινών και των αγωνιστών των GLP-1 υποδοχέων στα καρδιαγγειακά συμβάματα.
Αποτελέσματα
Η ανάλυση που αφορούσε τις γλιπτίνες αφορούσε
3 RCTs (SAVOR TIMI-53, EXAMINE, TECOS) με
36.543 άτομα και δεν έδειξε καμία διαφορά μεταξύ
των γλιπτινών και του εικονικού φαρμάκου όσον
αφορά τον κίνδυνο εμφάνισης ΑΕΕ (OR: 1,032, 95%
CI: 0,890-1,197, p=0,674). Παρόμοια αποτελέσματα
έδειξε και η η μετα-ανάλυση των μελετών με τους
αγωνιστές των GLP-1 υποδοχέων, στην οποία αναλύθηκαν 3 RCTs (ELIXA, LEADER, SUSTAIN-6) με
18.143 άτομα (OR: 0,89, 95% CI: 0,74-1,06, p=0,187)
Συμπεράσματα
Τα δεδομένα από τις πειραματικές μελέτες σχετικά
με την προστατευτική δράση των γλιπτινών και των
αγωνιστών των GLP-1 υποδοχέων όσον αφορά την
εμφάνιση ΑΕΕ δεν υποστηρίζονται από τα διαθέσιμα
δεδομένα των προοπτικών κλινικών μελετών.
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Οφθαλμικές εκδηλώσεις δυσλιπιδαιμιών
Μπάκας Δ.1, Κωνσταντίνου Β.2, Ανυφαντής Α.3, Κολοκούτσας Β.4
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Καστοριά
2
Τμημα Αιμοδοσίας, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Καστοριά
3
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, Δράμα
4
ΠΕΔΥ-ΜΥ Καλαμάτας, Καλαμάτα

1

Εισαγωγή
Οι οφθαλμικές επιπλοκές της δυσλιπιδαιμίας δεν
είναι συχνές ούτε επικίνδυνες, παρ’ όλα αυτά η παρουσία τους μπορεί να αποτελέσει προειδοποιητικό
σημάδι, ειδικά σε αδιάγνωστους ασθενείς.
Κλινικές εκδηλώσεις:
• Ξανθελάσματα: Είναι συχνές, καλοήθεις, κατά
κανόνα αμφοτερόπλευρες υποδόριες κιτρινωπές
πλάκες εντοπιζόμενες στα βλέφαρα, κυρίως σε ηλικιωμένους. Η εμφάνισή τους σε νέα άτομα μπορεί να
υποδεικνύει αυξημένα λιπίδια αίματος.
• Γεροντότοξο (arcus senilis): Αμφοτερόπλευρος,
κυκλοτερής λευκωπός περιφερικός κερατοειδικός
δακτύλιος από εναπόθεση χοληστερόλης και φωσφολιπιδίων. Είναι ακίνδυνος και εμφανίζεται ως
φυσιολογική εκφύλιση σε ηλικιωμένους. Η εμφάνισή του σε νεαρά άτομα μπορεί να υποδεικνύει διαταραχή των λιποπρωτεϊνών.
• Σπινθηροβόλος σύγχυση (Synchisis scintillans ή
cholesterolosis bulbi): Πολυάριθμα ασυμπτωματικά
ιριδίζοντα μικροσωματίδια εντός του υαλοειδούς,
αποτελούμενα από κρυστάλλους χοληστερόλης. Συνήθως ανακαλύπτονται τυχαία σε ηλικιωμένα άτομα
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με προηγούμενη ενδοϋαλοειδική αιμορραγία. Η παρουσία τους σε νεαρά άτομα μπορεί να υποδεικνύει
διαταραχή των λιπιδίων.
• Αμφιβληστροειδική λιπαιμία (lipemia retinalis):
Χαρακτηρίζεται από λευκόχροα αγγεία και διήθηση
λιπιδίων στον αμφιβληστροειδή. Σπανίως επηρεάζεται η οπτική οξύτητα, ενώ οι αλλοιώσεις υποστρέφουν με την επιστροφή των λιπιδίων σε φυσιολογικά επίπεδα.
• Επιπλοκές λόγω αθηρωμάτωσης: Η δημιουργία εμβόλων χοληστερόλης (πλάκες Hollenhorst) μπορεί να
οδηγήσει σε παροδική αμαύρωση (amaurosis fugax)
ή ακόμα και σε απόφραξη αρτηρίας αμφιβληστροειδούς, η θρόμβωση οδηγεί σε απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς, ενώ η χρόνια υποξία λόγω αθηρωματικής νόσου της καρωτίδος μπορεί να οδηγήσει σε
σύνδρομο οφθαλμικής ισχαιμίας.
Συμπεράσματα
Η δυσλιπιδαιμία μπορεί ορισμένες φορές να επηρεάσει τα αγγεία του οφθαλμού, δημιουργώντας επιπλοκές οι οποίες είτε συμβάλλουν στη διάγνωση είτε
εντείνουν την εγρήγορση του ιατρού για την αποφυγή βαρύτερων συστηματικών επιπλοκών.
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Μεταβολισμός των υδατανθράκων σε άτομα με
οικογενή υπερχοληστερολαιμία υπο θεραπεία με
στατίνες: δεδομένα από το μητρώο καταγραφής
hellas-fh
Ρίζος Χ.1, Μπάρκας Φ.1, Άθυρος Β.2, Αντζά Χ.3, Αττιλάκος Α.4, Ελισάφ Μ.1, Ζάχαρης Ε.5,
Ραλλίδης Λ.6, Κιουρί Ε.6, Κολοβού Γ.7, Λουλακάκης Μ.5, Μπουφίδου Α.8, Σκούμας Ι.9,
Λυμπερόπουλος Ε.1
Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2
Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
3
Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
4
Τομέας Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γ. Ν. Αττικόν, Αθήνα
5
Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο
6
Τομέας Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν, Αθήνα
7
Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα
8
Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
9
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Αθήνα
1

Εισαγωγή
Οι ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία (FH)
έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου και χρήζουν εντατικοποιημένης
υπολιπιδαιμικής αγωγής με στατίνη ή/και εζετιμίμπη. Η θεραπεία με στατίνη σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου
2 (ΣΔτ2).
Σκοπός
Η αποτύπωση του γλυκαιμικού προφίλ, καθώς και
του κινδύνου εμφάνισης ΣΔτ2 σε άτομα με FH στην
Ελλάδα.
Μέθοδοι
Συνολικά 204 ασθενείς με FH από το μητρώο καταγραφής HELLAS-FH συγκρίθηκαν με 204 άτομα
με πολυγονική υπερχοληστερολαιμία. Οι 2 ομάδες
ήταν σταθμισμένες για την ηλικία, το φύλο και το
δείκτη μάζας σώματος (BMI), ενώ όλοι οι ασθενείς
ελάμβαναν θεραπεία με ατορβαστατίνη ή ροσουβαστατίνη ≥ 20 mg/ημέρα. Εκτιμήθηκαν τα επίπε-

δα της γλυκόζης νηστείας και η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c). Επιπρόσθετα, καταγράφηκε ο
επιπολασμός του ΣΔτ2 και της διαταραχής γλυκόζης νηστείας (IFG).
Αποτελέσματα
Η μέση τιμής γλυκόζης νηστείας στα άτομα με FH
ήταν 97.4 ± 22.9 mg/dL, ενώ στην ομάδα ελέγχου
103.3 ± 19.2 mg/dL (p=0.011). Η HbA1c ήταν μικρότερη στα άτομα με FH σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (5.9% έναντι 6.8% p<0.001). Το 12.3% των ατόμων
με FH είχαν IFG σε σύγκριση με το 32.4% της ομάδας
ελέγχου (p<0.001). Τέλος, το ποσοστό των ατόμων με
ΣΔτ2 ήταν μικρότερο στα άτομα με FH σε σύγκριση
με την ομάδα ελέγχου (7.8% έναντι 18.1%; p=0.002).
Συμπεράσματα
Άτομα με FH υπό αγωγή με στατίνη έχουν μικρότερο επιπολασμό ΣΔτ2 και ευνοϊκότερο γλυκαιμικό προφίλ σε σύγκριση με ασθενείς υπό στατίνη που
έχουν πολυγονική υπερχοληστερολαιμία και την
ίδια ηλικία, φύλο και BMI.
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Η επίτευξη του στόχου της χοληστερόλης των
χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών σε άτομα με
οικογενή υπερχοληστερολαιμία: η πιθανή θέση
των αναστολέων της pcsk9
Ρίζος Χ.1, Άθυρος Β.2, Αντζά Χ.3, Αττιλάκος Α.4, Ελισάφ Μ.1, Ζάχαρης Ε.5, Ραλλίδης Λ.6, Κιουρί Ε.6,
Κολοβού Γ. 7, Λουλακάκης Μ.5, Μπουφίδου Α.8, Σκούμας Ι.9, Φλωρεντίν Μ.1, Λυμπερόπουλος Ε.1
Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2
Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο
Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
3
Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
4
Τομέας Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γ. Ν. Αττικόν, Αθήνα
5
Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο
6
Τομέας Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν, Αθήνα
7
Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα
8
Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
9Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Αθήνα
1

Εισαγωγή
Συχνά η χορήγηση στατίνης και εζετιμίμπης σε
άτομα με οικογενή υπερχοληστερολαιμία δεν είναι
αρκετή για την επίτευξη των στόχων όσον αφορά τα
επίπεδα της LDL-C.
Σκοπός
Η αποτύπωση της επίτευξης του στόχου της LDL-C σε
άτομα με FH του εθνικού μητρώου HELLAS-FH που
λαμβάνουν μέγιστη υπολιπιδαιμική αγωγή με στατίνη±εζετιμίμπη και η εκτίμηση της θέσης των αναστολέων της PCSK9 (PCSK9-i).
Μέθοδοι
Εκτιμήθηκαν 450 ασθενείς με FH. Στα άτομα αυτά
υπολογίσθηκε η μείωση της LDL-C μετά από αλλαγή
της υπολιπιδαιμικής τους αγωγής σε ροσουβαστατίνη 40mg και εφόσον χρειαζόταν εζετιμίμπη 10mg
(Ρ40±Ε10) (θεωρώντας ότι υπάρχει πλήρη συμμόρφωση στη θεραπεία). Στη συνέχεια, εκτιμήθηκε το ποσοστό των ατόμων που θα χρειάζονταν επιπρόσθετη
αγωγή με PCSK9-i σύμφωνα με το κείμενο ομοφωνί-
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ας των Ελλήνων ειδικών (LDL-C>30mg/dL από το
στόχο της θεραπείας).
Αποτελέσματα
Η αρχική τιμή της LDL-C ήταν 163.0±66.3mg/dL, με
μόλις το 21.2% εντός του στόχου για τα επίπεδα της
LDL-C. Υπολογίστηκε ότι οι ασθενείς θα είχαν LDL-C
102.7±48.9mg/dL μετά την αλλαγή σε Ρ40±Ε10. Σε αυτή
την περίπτωση ένα ποσοστό 46.9% των ασθενών δεν θα
έφτανε το στόχο της LDL-C με μια διάμεση διαφορά
(ενδοτεταρτημοριακό εύρος) από το στόχο της αγωγής
38.6 (18.4-72.2)mg/dL. Επιπρόσθετα, το 30.0% των ασθενών θα πληρούσε τα κριτήρια για επιπρόσθετη έναρξη
PCSK9-i με βάση τη συμφωνία Ελλήνων ειδικών.
Συμπεράσματα
Περίπου 1 στους 2 Έλληνες ασθενείς με FH δεν αναμένεται να πετύχει το στόχο της LDL-C παρά τη θεραπεία με τη μέγιστη δόση της πιο αποτελεσματικής
στατίνης σε συνδυασμό με εζετιμίμπη. Επιπρόσθετα
περίπου 1 στους 3 ασθενείς πιθανά χρήζει επιπλέον
θεραπείας με PCSK9-i.
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Διαφορετική επίπτωση της αρτηριακής
φλεγμονής στις δύο πιο κοινές μορφές
οικογενούς δυσλιπιδαιμίας: τα αποτελέσματα
μιας μελέτης με τη χρήση τομογραφίας
εκπομπής ποζιτρονίων
Κουτάγιαρ Ι.1, Σκούμας Ι.1, Τούτουζας Κ.1, Μπενέτος Γ.1, Πιάνου Ν.2, Γεωργακόπουλος Α.2,
Γαλανάκος Σ.1, Καφούρης Π., Σπύρου Γ.2, Πίτσαβος Χ.1, Αναγνωστόπουλος Κ.2, Τούσουλης Δ.1
Α’ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο, Αθήνα
Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
1

2

Εισαγωγή - σκοπός
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της φλεγμονής
και των συνεπειών της στο αρτηριακό τοίχωμα ασθενών με είτε οικογενή συνδυασμένη δυσλιπιδαιμία
(FCH) είτε ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία
(hFH) με τη χρήση Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων (FDG-PET).
Υλικό και μέθοδος
Το λιπιδαιμικό προφίλ, η υψηλής ευαισθησίας (hs) –
CRP (c-reactive protein) και η πρόσληψη ραδιοφαρμάκου με το PET μετρήθηκαν σε 42 εθελοντές (14 FCH
και 14 hFH, οι οποίοι δε λάμβαναν υπολιπιδαιμική
αγωγή, 14 συνομίληκοι μη δυσλιπιδαιμικοί που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου). Η πρόσληψη ραδιοφαρμάκου ποσοτικοποιήθηκε ως TBR (target-to-background
ratio) σε διαδοχικές εγκάρσιες εικόνες κατά μήκος όλης
της αορτής.
Αποτελέσματα
Οι τιμές ολικής χοληστερόλης και χαμηλής πυκνό-

τητας λιποπρωτεΐνης ήταν υψηλότερες στους hFH
(330.79 ± 38.64 έναντι 269.00 ± 51.14 mg / dL, p =
0.001, και 242.14 ± 39.30 έναντι 170.29 ± 32.18 mg /
dL, p <0,001, αντίστοιχα), ενώ τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων ήταν υψηλότερα (327 ± 153 έναντι 120
± 63 mg / dL, p <0.001) στους FCH. Οι FCH είχαν
υψηλότερες τιμές hs-CRP σε σύγκριση με hFH και
μάρτυρες (3.38 ± 3.03 έναντι 2.12 ± 2.85 έναντι 0.47
± 0.24 mg / dl, αντίστοιχα, p = 0.005). Eπιπρόσθετα, οι FCH παρουσίασαν υψηλότερες τιμές αορτικής TBR σε σύγκριση με hFH και μη δυσλιπιδαιμικούς (2.15 ± 0.24 έναντι 1.93 ± 0.20 έναντι 1.65 ±
0.14, αντίστοιχα, p <0.001).
Συμπεράσματα
Οι ασθενείς με οικογενείς δυσλιπιδαιμίες χαρακτηρίζονται από έντονη φλεγμονή. Ειδικότερα, οι
FCH, με τα υψηλότερα επίπεδα αρτηριακής φλεγμονής, πιθανώς να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωσης επιθετικής καρδιαγγειακής νόσου.
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Άμεση μοριακή διάγνωση οικογενούς
υπερχοληστερολαιμίας
Παλαιολόγου Δ.1, Λάζαρος Λ.1, Πάντου Α.1, Καναβάκης Ε.1
Genesis Genoma Lab, Γενετική Διάγνωση, Κλινική Γενετική & Έρευνα, Αθήνα

1

Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία είναι μια κληρονομική νόσος του μεταβολισμού των λιπιδίων που
προσβάλει ~1 στα 250 άτομα. Ο γενετικός έλεγχος
μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην οριστικοποίηση της διάγνωσης της νόσου, ενώ η ανίχνευση της
πάθησης σε νεαρή ηλικία είναι σημαντική για την
έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση. Η νόσος, στη μονογονιδιακή της μορφή, προκαλείται από μεταλλάξεις στα γονίδια LDLR, APOB και PCSK9. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταλλάξεων αφορά το γονίδιο
LDLR, ενώ στον ελληνικό πληθυσμό δεν έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα μεταλλάξεις στα άλλα δύο γονίδια, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη συστηματικού μοριακού ελέγχου των ασθενών με
κλινική διάγνωση υπερχοληστερολαιμίας.
Χρησιμοποιώντας τον AmpliSeq Designer σχεδιάσαμε ένα πάνελ για την ταυτόχρονη αλληλούχιση
των γονιδίων LDLR, PCSK9 και APOB, με σκοπό την
ταχεία μοριακή διάγνωση της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας. Το πάνελ περιλαμβάνει την 5’-μη-με-
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ταφραζόμενη και την κωδικοποιούσα περιοχή του
γονιδίου LDLR, την κωδικοποιούσα περιοχή του γονίδιου PCSK9 και τις μεταλλάξεις p.Arg3527Gln και
p.Arg3527Trp του γονιδίου APOB. Η μέθοδος προτυπώθηκε σε δείγματα μαρτύρων στον γενετικό αναλυτή ION Torrent PGM και η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το Ion Torrent Suite και το ION
Reporter Software.
Τα αποτελέσματα ήταν άκρως ικανοποιητικά, με
μέση ομοιομορφία κάλυψης 97,59% και αντιστοίχιση του 98,24% των παραγόμενων αλληλουχιών στην
αλληλουχία αναφοράς, ενώ το βάθος αλληλούχισης
ήταν κατ’ ελάχιστο 100x σε όλο το μήκος των υπό
ανάλυση γονιδίων. H κλινική εφαρμογή του πάνελ
γενετικού ελέγχου σε άτομα με υπερχοληστερολαιμία, θα συμβάλλει στην ακριβέστερη διάγνωση και
τον καθορισμό της μοριακής διαταραχής της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας σε σύντομο χρονικό διάστημα και με περιορισμένο κόστος.
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Οι λειτουργικές και δομικές ιδιότητες
των αρτηριών σε ασθενείς με οικογενή
υπερχοληστερολαιμία
Μασούρα Κ., Πίτσαβος Χ., Αζναουρίδης Κ., Σκούμας Ι., Βλαχόπουλος Χ., Βελέντζα Α.,
Λιόντου Α., Ψαρρός Κ., Στεφανάδης Χ., Τούσουλης Δ.
Μονάδα Λιπιδίων, Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή - Σκοπός
Η ετερόζυγος οικογενής υπερχοληστερολαιμία (hFH)
είναι κληρονομική διαταραχή του μεταβολισμού
των λιποπρωτεϊνών, η οποία συνδέεται με πρόωρη
αθηροσκληρωτική νόσο. Οι λειτουργικές και δομικές ιδιότητες των αρτηριών αποτελούν ανεξάρτητους
δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της επίδρασης της hFH στις
ελαστικές και δομικές ιδιότητες των αρτηριών.
Υλικό και μέθοδοι
Μελετήσαμε 99 ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση
hFH (μέσης ηλικίας 35 ετών, 44 άνδρες) και 61 υγιείς
μάρτυρες (ηλικίας 41 ετών, 30 άνδρες), χωρίς στεφανιαία νόσο ή παράγοντες κινδύνου που δεν λάμβαναν φάρμακα, ως προς τις ελαστικές και δομικές
ιδιότητες των αρτηριών όπως αυτές εκφράζονται με
1) την καρωτιδο-μηριαία ταχύτητα σφυμικού κύματος (PWV), 2) τον δείκτη ενίσχυσης (Aix) ανακλωμένων κυμάτων, 3) την ενδοθηλιακή λειτουργία της
βραχιονίου αρτηρίας όπως εκτιμάται με την ενδοθηλιοεξαρτώμενη αγγειοδιαστολή μετά από υπεραιμία
(FMD) και 4) την υποκλινική αθηρωμάτωση εκτιμώμενη με το πάχος του έσω-μέσω χιτώνα (ΙΜΤ) των
κοινών καρωτίδων.
Αποτελέσματα
Τα επίπεδα της χοληστερόλης ήταν σημαντικά επηρεασμένα στους ασθενείς με hFH (ολική χοληστερόλη: 318±50 vs. 175±28 mg/dl, LDL-χοληστερόλη:

241±49 vs. 95±22mg/dl, HDL-χοληστερόλη: 59±14
vs. 65±17mg/dl, όλα τα P<0.001), ενώ δεν παρατηρήθηκε διαφορά στα επίπεδα των τριγλυκεριδίων
(96±42 vs. 72±32 mg/dl, P=NS). H PWV ήταν αυξημένη στους hFH (7,7±1,2 vs. 6,7±1m/sec, P<0,001),
καθώς και o Αix (13,2±14,8 vs. 6,8±16,4 %, P=0,007).
Οι ασθενείς με hFH είχαν σημαντικά επηρεασμένη
ενδοθηλιακή λειτουργία FMD (2,8±5,5 vs. 6,9±3,1%)
και αυξημένο ΙΜΤ των καρωτίδων (0,73±0,15 vs.
0,56 ± 0,1mm), (P<0,001 για όλα). Μετά από πολυπαραγοντική ανάλυση με ANCOVA και διόρθωση για ηλικία, φύλο, ΒΜΙ, αρτηριακή πίεση και επίπεδα λιπιδίων, διατηρήθηκε σημαντική η διαφορά
μεταξύ hFH και υγιών ως προς το PWV (P=0,001),
FMD (P=0,014) και ΙΜΤ (Ρ=0,023), ενώ οριακή ήταν
η διαφορά ως προς το Αix. Στους υγιείς μάρτυρες
τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης σχετίζονταν σημαντικά με το ΙΜΤ των καρωτίδων (r=0,44, P=0,001)
ενώ στους ασθενείς με hFH τα επίπεδα ολικής χοληστρόλης (r=0,21, P=0,05) και τριγλυκεριδίων (r=0,25,
P=0,015) συσχετίζονταν σημαντικά με το ΙΜΤ των
καρωτίδων.
Συμπεράσματα
Οι ασθενείς με hFH έχουν σημαντικά επηρεασμένες λειτουργικές και δομικές αρτηριακές ιδιότητες
σε σχέση με υγιείς μάρτυρες, ανεξάρτητα από τους
κλασικούς παράγοντες κινδύνου. Τα επίπεδα των λιπιδίων συσχετίζονται με την υποκλινική αθηρωμάτωση των καρωτίδων.
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Η επίδραση της ροσουβαστατίνης στις ελαστικές
και δομικές ιδιότητες των αρτηριών σε ασθενείς με
οικογενή υπερχοληστερολαιμία
Μασούρα Κ., Αζναουρίδης Κ., Πίτσαβος Χ., Σκούμας Ι., Βλαχόπουλος Χ., Βελέντζα Α.,
Στεφανάδης Χ., Τούσουλης Δ.
Μονάδα Λιπιδίων, Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή - Σκοπός
Η ετερόζυγος οικογενής υπερχοληστερολαιμία
(hFH) είναι κληρονομική διαταραχή του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών, η οποία συνδέεται με την
πρόωρη αθηροσκληρωτική νόσο. Οι λειτουργικές και
οι δομικές ιδιότητες των αρτηριών αποτελούν ανεξάρτητους προγνωστικούς δείκτες καρδιαγγειακού
κινδύνου. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της επίδρασης της ροσουβαστατίνης στις
ελαστικές και δομικές ιδιότητες των αρτηριών των
ασθενών με hFH.
Υλικό και μέθοδοι
Σε 36 ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση hFH (μέσης
ηλικίας 36 ετών, 17 άνδρες) χωρίς στεφανιαία νόσο
ή παράγοντες κινδύνου που δεν λάμβαναν φάρμακα, μελετήσαμε τις ελαστικές και δομικές ιδιότητες
των αρτηριών όπως αυτές εκφράζονται με 1) την καρωτιδο-μηριαία ταχύτητα σφυμικού κύματος (PWV),
2) τον δείκτη ενίσχυσης (Aix) ανακλωμένων κυμάτων, 3) την ενδοθηλιακή λειτουργία της βραχιονίου αρτηρίας όπως εκτιμάται με την ενδοθηλιοεξαρτώμενη αγγειοδιαστολή μετά από υπεραιμία (FMD)
και 4) την υποκλινική αθηρωμάτωση εκτιμώμενη με
το πάχος του έσω-μέσω χιτώνα (ΙΜΤ) των κοινών
καρωτίδων. Οι αγγειακές μελέτες πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη αγωγής και 12 και 24
μήνες μετά την έναρξη ροσουβαστατίνης 10 ή 20 mg
ημερησίως.
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Αποτελέσματα
Τα επίπεδα των λιπιδίων βελτιώθηκαν σημαντικά μετά από 12 και 24 μήνες (ολική χοληστερόλη:
318±50 vs. 189±23 vs. 199±15 mg/dl, LDL-χοληστερόλη: 240±52 vs. 112±25 vs. 120±20mg/dl, τριγλυκερίδια 94±46 vs. 75±35 vs. 72±36mg/dl, HDL-χοληστερόλη: 59±14 vs. 62±15 vs. 65±14 mg/dl, όλα
τα P<0.001). H PWV βελτιώθηκε σημαντικά μετά
την θεραπεία με ροσουβαστατίνη (8,5±1,2 vs. 7,7±1,1
vs. 7,5±1,1m/sec), όπως και η ενδοθηλιακή λειτουργία FMD (4,4±4,4 vs. 11,0±6,4 vs. 11,8±7,4%) και το
ΙΜΤ των καρωτίδων (0,79±0,14 vs. 0,68±0,12 vs.
0,61±0,1mm) (p<0,001 για όλα). Αντίθετα, ο δείκτης ενίσχυσης Aix δεν μεταβλήθηκε σημαντικά με τη ροσουβαστατίνη. (16,1±14,8 vs. 13,7±18,4
vs. 15,4±16,6 %, p=NS). Δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση της βελτίωσης των αγγειακών παραμέτρων με την μείωση των λιπιδίων. Αντίθετα,
η μεταβολή του ΙΜΤ συσχετίστηκε με την διάρκεια
(r=-0,41, p=0,004) και την ένταση της θεραπείας με
ροσουβαστατίνη (r=0,36, p=0,013).
Συμπεράσματα
Η θεραπεία με ροσουβαστατίνη βελτιώνει σημαντικά τις λειτουργικές και δομικές ιδιότητες των αρτηριών των ασθενών με hFH, ανεξάρτητα από την μείωση
των επιπέδων των λιπιδίων. Η διάρκεια και η ένταση
της θεραπείας συσχετίζεται με την βελτίωση του ΙΜΤ
των καρωτίδων των ασθενών αυτών.
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Κλινική εφαρμογή των αναστολέων της pcsk9
σε ένα εξειδικευμένο ιατρείο
Μπάρκας Φ., Λυμπερόπουλος Ε., Μακρή Α., Μεγαπάνου Ε., Ελισάφ Μ., Λιάμης Γ.
Ιατρείο Διαταραχών του Μεταβολισμού, των Λιπιδίων και Παχυσαρκίας,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός
Η καταγραφή των ασθενών που είναι υποψήφιοι για
αγωγή με αναστολείς της PCKS9.
Μέθοδοι
Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης
στην οποία συμμετείχαν 1,000 ενήλικοι ασθενείς που
παρακολουθούνται στο εξωτερικό ιατρείο Λιπιδίων
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για ≥3
έτη. Ορίστηκαν οι εξής κατηγορίες ασθενών που είναι
υποψήφιοι για τη χορήγηση αναστολέων της PCSK9: Ι:
Ενήλικες ασθενείς με εγκατεστημένη αθηρωματική καρδιαγγειακή νόσο (στεφανιαίων αγγείων, καρωτίδων ή
περιφερικών αγγείων - CVD) και επίπεδα χοληστερόλης των χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-C)
≥100 mg/dL, ΙΙ: Διαβητικοί ασθενείς με γνωστή καρδιαγγειακή νόσο ή χρόνια νεφρική νόσο ή άλλη βλάβη
οργάνου-στόχου και LDL-C ≥100 mg/dL, ΙΙΙ: Ενήλικες
ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία (FH) χωρίς
γνωστή αθηρωματική καρδιαγγειακή νόσο και LDL-C
≥130 mg/dL και IV: Ασθενείς υψηλού ή πολύ υψηλού
κινδύνου (HELLENIC SCORE >5% ή >10%, αντίστοιχα) που εμφάνισαν δυσανεξία στις στατίνες και έχουν
LDL-C ≥130 ή >100 mg/dL, αντίστοιχα. Ως επιθετική
αγωγή με στατίνη ορίστηκε εκείνη που αναμένεται να
μειώσει τα επίπεδα της LDL-C κατά ≥50%.
Αποτελέσματα
Από το σύνολο των ατόμων που συμμετείχε στη

μελέτη, το 17% των ατόμων είχε διαγνωσθεί με CVD,
το 6% με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και βλάβη
οργάνου στόχου, το 11% των ατόμων είχε FH και
το 4% εμφάνισε δυσανεξία στη στατίνη. Τα ποσοστά των ασθενών που έπαιρναν επιθετική αγωγή
με στατίνη και εζετιμίμπη ήταν 23%, 9% και 40%
για τους ασθενείς με CVD, διαβήτη και FH, αντίστοιχα. Τα επίπεδα της LDL-C για τις 3 κατηγορίες ασθενών που ελάμβαναν επιθετική υπολιπιδαιμική αγωγή ήταν 97 mg/dL (εύρος:46-305), 69 mg/
dL (εύρος:54-159) και 107 mg/dL (εύρος:45-242),
αντίστοιχα, ενώ τα άτομα που εμφάνισαν δυσανεξία στις στατίνες και ελάμβαναν οποιαδήποτε
υπολιπιδαιμική αγωγή σε ανεκτή δόση είχαν επίπεδα LDL-C 104 mg/dL (εύρος:32-230). Από τους
ασθενείς που ελάμβαναν επιθετική υπολιπιδαιμική
αγωγή, 11 από τους 34 ασθενείς με CVD, 1 από τους
9 διαβητικούς ασθενείς με βλάβη οργάνου στόχου
και 8 από τους 37 ασθενείς με FH ήταν υποψήφιοι
για αγωγή με αναστολείς της PCSK9. Αντίστοιχα, 1
από τους 16 ασθενείς που εμφάνισαν δυσανεξία στις
στατίνες ήταν επίσης υποψήφιος να λάβει αναστολείς της PCSK9.
Συμπεράσματα
Ένα σχετικά μικρό ποσοστό υπερλιπιδαιμικών ασθενών υψηλού κινδύνου δεν επιτυγχάνουν τους στόχους της αγωγής όσον αφορά τη LDL-C και είναι
υποψήφιοι για αγωγή με αναστολείς της PCSK9.
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Πολυκεντρική μελέτη της αποτελεσματικότητας
της ατορβαστατίνης 30 mg σε σέγκριση
με ατορβαστατίνη 40 mg σε ασθενείς
με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία:
προκαταρκτικά αποτελέσματα
Ρίζος Χ.1, Λυμπερόπουλος Ε.1, Τσιμιχόδημος B.1, Κώτσης Β.2, Άντζα Χ.2, Μπιλιανού Ε.3,
Τεντολούρης Ν.4, Ελευθεριάδου Ι.4, Ελισάφ Μ.1
Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2
Ιατρείο Υπέρτασης, Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη
3
Ιατρείο Λιπιδίων, “Τζάνειο” Νοσοκομείο Πειραιά, Πειραιάς
4
Διαβητολογικό Κέντρο, “Λαϊκό” Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

1

Εισαγωγή
Για την επίτευξη των στόχων της υπολιπιδαιμικής
αγωγής συχνά απαιτείται η χορήγηση στατίνης υψηλής
αποτελεσματικότητας, όπως η ατορβαστατίνη, σε
υψηλή δόση. Ωστόσο, η εντατική υπολιπιδαιμική θεραπεία με στατίνες συσχετίζεται με αυξημένες ανεπιθύμητες ενέργειες, υψηλότερο οικονομικό κόστος, καθώς
και υψηλότερα ποσοστά διακοπής της θεραπείας. Στη
χώρα μας πρόσφατα κυκλοφόρησε η ατορβαστατίνη σε
δόση 30 mg. Ωστόσο δεν υπάρχουν δεδομένα για την
αποτελεσματικότητά της στην κλινική πράξη.
Σκοπός
Η εκτίμηση της επίδρασης στο λιπιδαιμικό προφίλ
και σε μεταβολικές παραμέτρους του ορού της χορήγησης ατορβαστατίνης 30 mg/ημέρα σε σύγκριση με
ατορβαστατίνη 40 mg/ημέρα σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία.
Μέθοδοι
Οι ασθενείς (n=62; 28 άνδρες; μέση ηλικία 58 έτη)
τυχαιοποιήθηκαν σε ατορβαστατίνη 30 mg/ημέρα
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(Α30) ή ατορβαστατίνη 40 mg/ημέρα (Α40). Ο επανέλεγχός τους έγινε 3 μήνες μετά την έναρξη της θεραπευτικής παρέμβασης.
Αποτελέσματα
Οι ασθενείς είχαν παρόμοια επίπεδα λιπιδαιμικών
παραμέτρων κατά την έναρξη της μελέτης (p=NS
μεταξύ των ομάδων). Παρατηρήθηκαν παρόμοιες μεταβολές των λιπιδαιμικών παραμέτρων στις
δύο ομάδες της μελέτης. Η LDL-C μειώθηκε κατά
42,1% στην ομάδα A30 έναντι 43,3% στην ομάδα
Α40 (p=0.980). Δεν υπήρχαν σημαντικές μεταβολές
των παραμέτρων της ομοιοστασίας των υδατανθράκων και στις δύο ομάδες. Ωστόσο, παρατηρήθηκε μικρότερη αύξηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και του δείκτη HOMA στην ομάδα των ασθενών
που πήρε Α30. Η θεραπεία έγινε εξίσου καλά ανεκτή
και στις 2 ομάδες.
Συμπέρασμα
Η χορήγηση ατορβαστατίνης 30 mg είχε ως αποτέλεσμα παρόμοια μείωση της LDL CHOL με τη χορήγηση ατορβαστατίνης 40 mg.
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Επίδραση των φυτικών στερόλων στα επίπεδα
λιπιδίων παιδιών με υπερχοληστερολαιμία
Ζέρβα Ο.1, Αττιλάκος Α.2, Κουλιέρη Α.1, Λοϊζου Κ.1, Σταμάτη Α.1, 3, Παράσχου Ν.3, Γαρούφη Α. 3
Τμήμα Διατροφής, Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού, Αθήνα
2
Γ’ Παιδιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο “Αττικόν”, Αθήνα
3
Ιατρείο Διαταραχών Λιπιδίων, Β’ Παιδιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού, Αθήνα
1

Σκοπός
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φυτικών
στερολών (ΦΣ) στη μείωση της LDL-C σε παιδιά/
εφήβους με υπερχοληστερολαιμία.
Υλικό-Μέθοδος
Μελετήθηκαν τα ιστορικά 426 παιδιών >5 χρόνων, με
LDL-C≥130mg/dl, στα οποία συστήθηκε καθημερινή
λήψη 1,5–2,5γρ ΦΣ, ως εμπλουτισμένο ρόφημα γιαουρτιού ή μαργαρίνη. Τα λιπίδια ελέγχθηκαν πριν
και μετά την καθημερινή, για τουλάχιστον 12 εβδομάδες, κατανάλωση ΦΣ.
Αποτελέσματα
Τα 220/426 παιδιά (51,6%)κατανάλωναν καθημερινά και τα 206/426 δεν κατανάλωναν καθόλου ΦΣ.
Τα παιδιά υπό ΦΣ μείωσαν σημαντικά τις LDL-C,
Non-HDL-C και ApoB στη 2η μέτρηση (p<0,001)
αλλά και σε σύγκριση με αυτά που δεν κατανάλωναν ΦΣ (p<0,001), ενώ τα αρχικά τους επίπεδα και οι
HDL-C, TG και ApoAΙ δεν διέφεραν. Στα 182/220
παιδιά (82,7%), υπό καθημερινή λήψη, η LDL-C μει-

ώθηκε ≥5% και στο 68,2% μειώθηκε ≥10% (p<0,001).
Η Non-HDL-C μειώθηκε ≥5% στο 80,5% και ≥10%
στο 66,36% (p<0,001). Η ApoB μειώθηκε σημαντικά
(p<0,001). Οι μειώσεις ήταν ανεξάρτητες από φύλο,
ηλικία, z-score του ΒΜΙ, τύπο διατροφής, βαθμό φυσικής άσκησης και αρχικά επίπεδα λιπιδίων/λιποπρωτεϊνών. Οι HDL-C, TG και ApoAΙ δεν άλλαξαν
σημαντικά. Καμία ανεπιθύμητη δράση δεν αναφέρθηκε. Πολύ μικρότερο ποσοστό των παιδιών που δεν
ελάμβαναν ΦΣ, μείωσε τις non-HDL-C και TC και σε
μικρότερο βαθμό (p=0,007 & p=0,040, αντιστοίχως). Η
ανταπόκριση ή μη και ο βαθμός της, ήταν ανεξάρτητα
από την ποσότητα των ΦΣ και τον τύπο του εμπλουτισμένου τροφίμου (ρόφημα γιαουρτιού, μαργαρίνη).
Συμπεράσματα
Η καθημερινή κατανάλωση 1,5-2,5g ΦΣ στα παιδιά
με υπερχοληστερολαιμία μειώνει σημαντικά τις
LDL-C, non-HDL-C και ApoB, χωρίς καμία επίδραση στην HDL-C. Επομένως, είναι ασφαλής και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της υπερχοληστερολαιμίας στην παιδική ηλικία.
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Η σχέση ανάμεσα στον πολυμορφισμό mthfr
c677t και τον κίνδυνο ανάπτυξης ανευρύσματος
κοιλιακής αορτής: μια μετά-ανάλυση μελετών
γενετικής συσχέτισης
Κουφάκης Θ.1, Παυλίδης Α.2, Καραγγέλης Δ.3, Καραμάσης Γ.4, Ζιντζαράς Η.5
Εργαστήριο Βιομαθηματικών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
2
Department of Cardiology, St Thomas’ Hospital, London, UK
3
Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, Νοσοκομείο Metropolitan, Αθήνα
4
Department of Cardiology, The Essex Cardiothoracic Centre, Basildon, UK
5
Tufts University School of Medicine, Boston, MA, USA

1

Εισαγωγή-Σκοπός
Ο πολυμορφισμός MTHFR C677T έχει προταθεί ως
παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής (ΑΚΑ). Ωστόσο, οι μελέτες που
εξέτασαν την παραπάνω σχέση, στερούνταν επαρκούς
ισχύος και παρήγαγαν αντιφατικά αποτελέσματα. Για
τους λόγους αυτούς, διεξαγάγαμε μία μετά-ανάλυση
των σχετικών μελετών.
Υλικό-Μέθοδος
Αναζητήσαμε στο Pubmed μελέτες που έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ του πολυμορφισμού MTHFR
C677T και του ΑΚΑ. Υπολογίσθηκε ο γενικευμένος
λόγος πιθανοτήτων (ORG) με το μοντέλο των τυχαίων επιδράσεων και προσδιορίστηκε η ετερογένεια
ανάμεσα στις μελέτες. Η ποιότητα των μελετών ελέγχθηκε εξετάζοντας τη συμμόρφωση της γονοτυπικής
κατανομής των μαρτύρων στην ισορροπία HardyWeinberg (HWE). Διεξήχθησαν επιμέρους αναλύσεις
για τους Καυκάσιους, τους Ασιάτες καθώς και για τις
μελέτες σε HWE.
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Αποτελέσματα
12 μελέτες ασθενών μαρτύρων πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στη μετά-ανάλυση, παρέχοντας δεδομένα για 3585 ασθενείς και 6599 μάρτυρες. Σε 9 μελέτες,
η γονοτυπική κατανομή της ομάδας μαρτύρων ήταν
σύμφωνη με το HWE. Η ετερογένεια ανάμεσα στις μελέτες ήταν εξαιρετικά υψηλή (Ι2=76%). Ο πολυμορφισμός MTHFR C677T δε βρέθηκε να παρουσιάζει σημαντική συσχέτιση με τον κίνδυνο ανάπτυξης ΑΚΑ
(ORG 1.15, 95% CI 0.96 – 1.38). Οι επιμέρους αναλύσεις παρήγαγαν επίσης μη σημαντικές συσχετίσεις σε
ότι αφορά τους Καυκάσιους (ORG 1.20, 95% CI 0.97
-1.49), τους Ασιάτες (ORG 1.03, 95% CI 0.71 - 1.50) και
τις μελέτες σε HWE (ORG 1.23, 95% CI 0.95 – 1.58).
Συμπεράσματα
Η παρούσα μετά-ανάλυση δεν παρέχει ενδείξεις σημαντικής συσχέτισης ανάμεσα στον πολυμορφισμό
MTHFR C677T και το ΑΚΑ. Περισσότερες μελέτες
απαιτούνται, πριν καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το γενετικό υπόβαθρο της νόσου.
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Per os χορήγηση κολχικίνης σε κονίκλους
σιτιζόμενους με χοληστερινούχα δίαιτα:
επίδραση της κολχικίνης στις αθηρωματικές
πλάκες, il-18, λεπτίνη, ινσουλίνη
και τριγλυκερίδια
Καμηνιώτης Β.Β.1, Αγρογιάννης Γ.2, Κωνσταντόπουλος Π.1, Ανδρουτσοπούλου Β.1,
Κόρου Λ. Μ.1, Βλάχος Ι.1, Δοντά Ι.3, Περρέα Δ.1, Ηλιόπουλος Δ.1
1

Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή,
ΕΚΠΑ,Αθήνα
2
Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ  
3
Εργαστήριο Έρευνας Μυοσκελετικών Παθήσεων, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός
Η αθηροσκλήρωση είναι μια καλά περιγεγραμμένη
χρόνια φλεγμονή που προάγεται, μεταξύ πολλών
άλλων, από προ-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες όπως
η IL-1β και η IL-18 που παράγονται από το NLRP3
inflammasome. Η κολχικίνη είναι γνωστό ότι αναστέλλει τη δράση του inflammasome και σταθεροποιεί τις αθηρωματικές πλάκες. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την επίδραση της
κολχικίνης στη de novo δημιουργία των αθηρωματικών πλακών, στο λιπιδαιμικό προφίλ και στα επίπεδα των IL-18, λεπτίνης και η ινσουλίνης σε λευκούς
κονίκλους Νέας Ζηλανδίας κατά τη διάρκεια παρατεταμένης υπερχοληστερολαιμίας. ‘
Υλικό-Μέθοδος
23 αρσενικοί λευκοί κόνικλοι Νέας Ζηλανδίας χωρίστηκαν σε 3 ομάδες και η σίτισή τους διήρκεσε 7
εβδομάδες. Τα πειραματόζωα στην ομάδα ΦΤ (ν=6)
σιτίστηκαν με φυσιολογική τροφή, στην ομάδα ΧΤ
(ν=7) με τροφή που εμπλουτιζόταν με 1% κ.β. χοληστερίνη και στη ΧΤ+Κολ ομάδα (ν=10) τροφή με 1%
κ.β. χοληστερίνη και 2 mg/κιλό βάρους σώματος/

ημέρα κολχικίνη. Αιμοληψίες πραγματοποιήθηκαν
τις χρονικές στιγμές 0, 4 και 7 εβδομάδες και το μέγεθος των αθηροσκληρωτικών αλλοιώσεων εκτιμήθηκε την 7η εβδομάδα.
Αποτελέσματα
Η κολχικίνη ευνόησε την ανάπτυξη των αθηροσκληρωτικών βλαβών στη ΧΤ+Κολ ομάδα (p<0.05 ανιούσα και θωρακική αορτή), αλλά μείωσε τα επίπεδα
της γλυκόζης και των τριγλυκεριδίων (p<0.05 έναντι
αρχής πειράματος) στην ίδια ομάδα. Τα επίπεδα των
IL-18, ινσουλίνης και λεπτίνης δε διέφεραν στατιστικά σημαντικά.
Συμπεράσματα
Η per os χορήγηση κολχικίνης ευνόησε τη δημιουργία αθηρωματικών πλακών, ενώ διαπιστώθηκε ο ευεργετικός ρόλος της κολχικίνης στη μείωση
τριγλυκεριδίων. Αυτό υποδεικνύει ένα πιθανό μονοπάτι που παρακάμπτει την IL-18 και το NLRP
3 inflammasome στη δημιουργία των αθηρωματικών βλαβών.
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Η δράση των long non-coding rnas
στην αθηροσκλήρωση
Αγγελόπουλος Θ.1, Βάκκα Α.2, Μουστάκα Α.1, Πετροπούλου Ε.3, Σεβδαλής Ν.4, Τσαγκάρης Χ.1
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής
3
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας,
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
4
Medical University of Sofia, Bulgaria
1

2

Εισαγωγή-Σκοπός
Είναι αποδεδειγμένο πως παράγοντες όπως η υψηλή
αρτηριακή πίεση και ο διαβήτης μπορούν μεσομακροπρόθεσμα να προκαλέσουν την ανάπτυξη των
αθηρωματικών πλακών. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες
έχουν καταδείξει πως η αθηροσκλήρωση έχει άμεση
σχέση με τη λειτουργία των long non-coding RNAs
στα επιθηλιακά, τα αγγειακά λεία μυϊκά κύτταρα και
τα μακροφάγα, η συσσώρευση των οποίων οδηγεί σε
αθηροσκληρωματικές βλάβες. Στόχος της εργασίας
είναι η μεταανάλυση ερευνητικών αποτελεσμάτων
που συσχετίζουν τη δράση των lncRNAs με την εμφάνιση της αθηροσκλήρωσης.
Υλικό-Μέθοδος
Έγινε μελέτη δημοσιεύσεων, σχετικά με την αθηροσκλήρωση, σε έγκριτη ηλεκτρονική βάση δεδομένων
(Pubmed). Μετά τη χρήση λέξεων-κλειδιών στην αναζήτηση (atherosclerosis,lncRNAs,ECs,VSMCs) έγινε
επιλογή άρθρων από αξιόπιστα περιοδικά, ενώ έπειτα
συνοψίστηκαν και εξετάστηκαν τα αποτελέσματά τους.
Αποτελέσματα
Βάσει των πορισμάτων, φαίνεται ότι τα lncRNAs
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εμπλέκονται σημαντικά στη λειτουργία των αγγείων,
τη ρύθμιση του μεταβολισμού, τις φλεγμονές και την
ανοσία. Ειδικότερα, lncRNAs του κυτταροπλάσματος μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν τη μεταγραφή και τη μετάφραση των mRNAs, ενώ lncRNAs
του πυρήνα μπορούν να επηρεάσουν τη γονιδιακή
έκφραση.
Μάλιστα, έπειτα από βιοπληροφορική ανάλυση,
υποδεικνύεται πως τα lncRNAs αυξάνουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και μειώνουν την απόπτωση, παράγοντες που λειτουργούν καταλυτικά στην
εμφάνιση της αθηροσκλήρωσης. Ορισμένα παραδείγματα σημαντικών lncRNAs είναι τα ANRIL και
MALAT1.
Συμπεράσματα
Απαραίτητη κρίνεται η περαιτέρω μελέτη της δράσης
των lncRNAs στην επιγένεση της αθηροσκλήρωσης,
αφού αυτά επιδρούν στη λειτουργία των επιθηλιακών και το φαινότυπο των λείων μυϊκών κυττάρων,
όπως και στην αγγειακή φλεγμονή και την αντίθετη μεταφορά της χοληστερόλης. Τέλος, ως φλέγον
ζήτημα χαρακτηρίζεται η χρήση των lncRNAs ως
βιοδεικτών ή θεραπευτικών στόχων.
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Μικροβιακές λοιμώξεις και αθηροσκλήρωση:
Ένας επιπρόσθετος παράγοντας κινδύνου;
Δατσέρη Ρ.1, Δεσσέ Δ.2, Σεβδαλής Ν.3, Πετροπούλου Ε.4, Τρεμούλης Δ.5, Τσαγκάρης Χ. 2
Faculty of Medicine, Commenius University of Bratsilava
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
3
Faculty of Medicine, Medical University of Sofia
4
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας,
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
5
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
1

2

Σκοπός
Η αθηροσκλήρωση έχει επιδημιολογικά καταδειχθεί ως μείζον αίτιο θνητότητας. Μολονότι η πλειονότητα των ερευνών εστιάζει στο μεταβολικό υπόβαθρο της νόσου, ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο
ρόλος των παθογόνων μικροοργανισμών και εν
γένει το ανοσολογικό υπόβαθρο της ιστικής–ενδοθηλιακής βλάβης. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι
να συζητήσει πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα
που αποτιμούν την επίδραση ορισμένων παθογόνων μικροοργανισμών στην εμφάνιση αθηρωματικής πλάκας .

βλάβη του ενδοθηλίου με άμεσο και έμμεσο τρόπο.
Στην πρώτη περίπτωση μολύνουν ενδοθηλιακά κύτταρα ενώ στη δεύτερη επάγουν την έκκριση φλεγμονωδών κυτταροκινών οι οποίες με τη σειρά τους
αποσταθεροποιούν το ενδοθήλιο τόσο στην εστία
της μόλυνσης όσο και μακρύτερα από αυτήν. Βακτηριακά και ιικά στελέχη εμπλέκονται στην αθηρωμάτωση. Μπορούν να ταξινομηθούν ως κοινά
παθογόνα του ανθρώπου και παθογόνα της περιοδοντικής νόσου. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν
τo ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, ο κυτταρομεγαλοιός και ο ιός της γρίππης.

Υλικό & Μέθοδος
Έγινε ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας
μέσα από βάσεις δεδομένων (Pubmed, Cochrane).
Στην αναζήτηση χρησιμοποιήσαμε λέξεις κλειδιά
(atherosclerosis, infection, pathogens, endothelial
instability) με ποίκιλους αλγορίθμους. Αξιοποιήσαμε κατά κύριο λόγο δεδομένα συστηματικών ανασκοπήσεων και επιδημιολογικών μελετών. Επιλέχθηκαν άρθρα από περιοδικά με υψηλό δείκτη
αναγνωσιμότητας (impact factor).

Συμπεράσματα
Το ανοσολογικό παρασκήνιο της αθηρωματικής
νόσου προσφέρεται για περαιτέρω έρευνα ενώ
είναι αναγκαίο να καθορισθεί ενιαίος τρόπος απομόνωσης παθογόνων από αθηρωματικές πλάκες
(καλλιεργεια – μοριακές τεχνικές). Η χρήση τροποποιημένων ποντικών προσομοιάζει αλλά δεν
εξισώνει τις συνθήκες δημιουργίας αθηρωματικής
πλάκας στον άνθρωπο πράγμα που καθιστά αναγκαία την εστίαση μελετών στον ανθρώπινο οργανισμό. Μεσούντος του αντιεμβολιαστικού κινήματος το ζήτημα αναδεικνύει την πολλαπλή
παθογένεια των λοιμώξεων.

Αποτελέσματα
Παθογόνοι μικροοργανισμοί συμμετέχουν στη
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Μελέτη της αντιαιμοπεταλιακής δράσης
φαινολικών ενώσεων. Σχέση δομής – δράσης
Χριστοδουλιά Ε.Μ., Γκότση Κ., Φραγκοπούλου Ε.
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Σκοπός της εργασίας
Τα αιμοπετάλια έχουν κεντρικό ρόλο στην αιμόσταση, ενώ η συνεχής ενεργοποίησή τους εμπλέκεται στη
θρόμβωση και την αθηρογένεση. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αντιαιμοπεταλιακής δράσης φαινολικών ενώσεων και η συσχέτιση
αυτής με τη χημική τους δομή.
Υλικά & Μέθοδος
Μετρήθηκε η ικανότητα των 11 αντιπροσωπευτικών
ενώσεων (φαινολικά οξέα, φλαβόνες, φλαβανόλες,
ισοφλαβόνες, κατεχίνες) να αναστέλλουν την επαγόμενη από ADP, PAF και TRAP συσσώρευση των αιμοπεταλίων, σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, που
είχε απομονωθεί από υγιείς εθελοντές, με τη μέθοδο
της συσσωρευματομετρίας οπτικής διαπερατότητας. Υπολογίστηκε η συγκέντρωση που είναι ικανή
να προκαλεί 50% αναστολή της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων (IC50).
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Αποτελέσματα
Οι περισσότερες φαινόλες εμφάνισαν κάποιου βαθμού
αντιαιμοπεταλιακή δράση, με τα φλαβονοειδή να εμφανίζονται πιο δραστικά σε σχέση με τα φαινολικά
οξέα. Η ισοφλαβόνη γενιστεΐνη εμφάνισε με διαφορά
το μικρότερο IC50 (<12,2 μΜ) και στους τρεις συσσωρευτικούς παράγοντες με ισχυρότερη δράση έναντι του
PAF (IC50= 1,4 μΜ). Πέραν της γενιστεΐνης, δραστικότερες ουσίες ήταν η φλαβόνη απιγενίνη στον ADP
(142,6 μΜ) και στον PAF (28,3 μΜ), ενώ στον TRAP
δραστικότερες ήταν η φλαβανόλη επικατεχίνη (21,9
μΜ) και η ισοφλαβόνη νταϊτζεΐνη (29,2 μΜ).
Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η αντι-αιμοπεταλιακή δράση των φαινολικών ενώσεων εξαρτάται από
τη δομή τους. Πιο δραστικά ήταν τα φλαβονοειδή που
διαθέτουν επίπεδη δομή, και υδροξύλια στις θέσεις 7
και 5 του Α δακτυλίου και στη θέση 4’ του Β δακτυλίου.
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Διαφορετική απόκριση των αιμοπεταλίων
νορμοβαρών και παχύσαρκων εθελοντών
στη φόρτιση γλυκόζης
Μικελλίδη Α., Μαραγκουδάκη Μ., Καρανίκκη Ε., Αντωνοπούλου Σ., Νομικός Τ.
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Εισαγωγή-Σκοπός
Ο μεταγευματικός δυσμεταβολισμός, που χαρακτηρίζει την παχυσαρκία και την ισνουλινοαντίσταση, είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για
την αθηροσκλήρωση. Η φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες που συνοδεύουν τον μεταγευματικό δυσμεταβολισμό, είναι ενεργοποιητικοί παράγοντες
για τα αιμοπετάλια ενώ παράλληλα η ινσουλίνη
έχει αντιαιμοπεταλιακή δράση. Η σχετική επίδραση αυτών των παραγόντων στη συγκολλητικότητα των αιμοπεταλίων μετά από οξεία υπεργλυκαιμία και ο ρόλος της παχυσαρκίας δεν είναι επαρκώς
μελετημένα.
Υλικό-Μέθοδος
Δώδεκα νέοι, υγιείς εθελοντές φυσιολογικού δείκτη
μάζας σώματος (ΔΜΣ: 23,4+2,5 Kg/m2) και οκτώ
νέοι, υγιείς παχύσαρκοι εθελοντές (ΔΜΣ: 35,8+5,8
Kg/m2) έλαβαν διάλυμα γλυκόζης 75g. Πριν και
σε επτά χρονικές στιγμές μετά τη φόρτιση, προσδιορίστηκε η γλυκόζης, ινσουλίνη, πρωτεϊνικά
καρβονύλια (PC), η υπεροξειδική δισμουτάση
(SOD3) του πλάσματος, η ερυθροκυτταρική υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (GPX1) και η επαγό-

μενη από TRAP και ADP συγκολλητικότητα των
αιμοπεταλίων.
Αποτελέσματα
Οι παχύσαρκοι εθελοντές εμφάνισαν μεγαλύτερη υπεργλυκαιμία (AUC:2840+502 vs 5516+1043 mg/dLxmin,
p=0,020) και υπερινσουλιναιμία (AUC:4824+569 vs
13137+3743 mg/dLxmin, p=0,015). Η ευαισθησία των
αιμοπεταλίων έναντι του TRAP μειώθηκε μόνο στους
νορμοβαρείς 60-120 min μετά τη φόρτιση. Τα PC αυξήθηκαν 3-4 h μετά τη φόρτιση χωρίς διαφοροποίηση
μεταξύ των ομάδων. Η αύξηση των PC συσχετίστηκε
θετικά με την αύξηση της ευαισθησίας των αιμοπεταλίων στο TRAP μόνο στην ομάδα των παχύσαρκων.
Συμπεράσματα
Η έκκριση ινσουλίνης μετά από φόρτιση γλυκόζης
μπορεί να μειώσει την ευαισθησία των αιμοπεταλίων στη συγκόλληση που επάγεται από το TRAP
στους νορμοβαρείς εθελοντές. Στους παχυσάρκους
η δράση αυτή της ινσουλίνης είναι διαταραγμένη
λόγω ινσουλινοαντίστασης. Η παχυσαρκία αίρει
την προστατευτική δράση της ινσουλίνης στα αιμοπετάλια μετά από οξεία υπεργλυκαιμία.
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Πρωτεΐνη θερμικού σοκ hsp70: ο ρόλος της
στην αθηροσκλήρωση και η καρδιαγγειακή
προστατευτική της δράση
Κατσαρός Ο.1,2, Μπόπτση Α.1,2, Αγγελίδης Χ. 2, Βεζυράκη Π.1
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
1

2

Εισαγωγή – Σκοπός
Η αθηροσκλήρωση και οι επιπλοκές της είναι κύριες
αιτίες θνητότητας και θνησιμότητας. Η πρωτεΐνη θερμικού σοκ Hsp70 κινητοποιείται και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία των κυττάρων σε καταστάσεις κυτταρικού στρες, μειώνοντας το οξειδωτικό
στρες, φλεγμονή και απόπτωσή τους. Η Hsp70 σχετίζεται με καρδιακές καταστάσεις που προκαλούνται από
φλεγμονή, συμπεριλαμβανομένης της αθηροσκλήρωσης. Στόχος μας είναι η διερεύνηση της κυτταροπροστατευτικής δράσης της Hsp70 σε καρδιαγγειακές παθήσεις και η αναζήτηση του μηχανισμού δράσης της.
Υλικά – Μέθοδος
Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
και προηγούμενων μελετών με έμφαση σε πρόσφατα
και επικυρωμένα πειραματικά δεδομένα των τελευταίων πέντε ετών.
Αποτελέσματα
Η Hsp70 αναστέλλει αποτελεσματικά την επαγόμενη
από p53 απόπτωση στα καρδιομυοκύτταρα διαγονιδιακών ποντικών που υπερεκφράζουν την ανθρώπι-
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νη Hsp70 και όχι υγιών ποντικών, σε μοντέλο καρδιακής ανεπάρκειας προκαλούμενη από δοξορουβικίνη,
προστατεύοντας από βλάβη του μυοκαρδίου. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η Hsp70 της μεμβράνης των ενδοθηλιακών κυττάρων (ECs) ασκεί άμεσες επιδράσεις στη
βιολογία και λειτουργικότητα των ECs. Συγκεκριμένα
φαίνεται να αλληλεπιδρά με οξειδωμένες λιποπρωτεΐνες χαμηλής πυκνότητας - μόρια ιδιαίτερα σημαντικά
για την παθογένεση και εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης καθώς δρα και ως αυτόματος αντιγονικός καθοριστής,
συνδεόμενη με αντι-Hsp70 αυτοαντίσωμα προκαλώντας βλάβη των ECs. Η συγκέντρωση της ίδιας αυξάνεται ανάλογα με την πρόοδο της αθηροσκληρωτικής
διαδικασίας, ενώ αντίθετα αυτή της Hsp70 του ορού
μειώνεται.
Συμπεράσματα
Λαμβάνοντας υπόψιν τις αντιφλεγμονώδεις και αποπτωτικές ιδιότητες της Hsp70 στα κύτταρα και την αθηροπροστατευτική της δράση, συμπεραίνουμε ότι αποτελεί ένα αντικείμενο που χρήζει περαιτέρω έρευνας
και συζήτησης σχετικά με τη χρήση τους διαγνωστικά
και θεραπευτικά σε καρδιαγγειακές νόσους.
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Επίδραση της ορμονικής υποκατάστασης
στο γλυκαιμικό και λιπιδαιμικό προφίλ
υπογοναδικών αρσενικών επίμυων
Μητσοπούλου Δ., Σπινού Μ., Μπλέτσα Ε., Σπινός Θ., Μπρίνια Μ. Ε., Κριμιτζά Ε., Παλαιοπάνος Κ.,
Τζάνη Α., Κωνσταντόπουλος Π., Δουλάμης Η., Δασκαλοπούλου Α., Δαμάσκος Χ.,
Κορού Λ. Μ., Περρέα Δ., Κατσιλάμπρος Ν.
Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής Και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ Χρηστέας»,
Ιατρική Σχολή Αθηνών
Εισαγωγή-Σκοπός
Η παρούσα πειραματική μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο δρα η χορήγηση
ορμονικής υποκατάστασης στο μεταβολικό προφίλ
επίμυων έπειτα από ορχιεκτομή.
Υλικό-Μέθοδος
Χρησιμοποιήθηκαν 30 άρρενες επίμυες Wistar
12-εβδομάδων που τυχαιοποιήθηκαν στις ακόλουθες ομάδες :ομάδα ελέγχου (SHAM), ομάδα ορχιεκτομής (ORX), ομάδα ορχιεκτομής και τεστοστερόνης (100 μg/ 100 g ΣΒ, ενδομυϊκά) (ORX+ TEST)
(n=10/ομάδα). Η έναρξη χορήγησης της τεστοστερόνης πραγματοποιήθηκε 10 ημέρες μετά την ορχιεκτομή και ακολούθησε επαναληπτική δόση 15
ημέρες μετά την πρώτη χορήγηση. Η ευθανασία
των επίμυων πραγματοποιήθηκε 40 ημέρες μετά
την έναρξη της μελέτης. Στην αρχή της μελέτης,
μετά το χειρουργείο ορχιεκτομής, αμέσως μετά
την χορήγηση κάθε δόσης τεστοστερόνης, καθώς
και κατά την ευθανασία των επίμυων προσδιορίστηκαν τα επίπεδα γλυκόζης και λιπιδίων ορού.
Επίσης πραγματοποιήθηκε μέτρηση του σωματικού βάρους.

Αποτελέσματα
Στο τέλος της μελέτης, η ομάδα ορχιεκτομής (ORX)
(129 ± 8 mg/dl) παρουσίασε χαμηλότερα επίπεδα
γλυκόζης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (SHAM)
(136 ± 15.75 mg/dl),p<0.05, ενώ η ομάδα που έλαβε
τεστοστερόνη(ORX+TEST)(136 ± 21.75 mg/dl) δεν διέφερε σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. H χορήγηση
τεστοστερόνης στην ομάδα ορμονικής υποκατάστασης(ORX+TEST) για διάστημα 30 ημερών οδήγησε σε
μείωση των επιπέδων ολικής χοληστερόλης και LDL
σε σχέση με την ομάδα ορχιεκτομής(ORX) (92.50 ± 30
mg/dl)vs.(117.50 ± 17.50 mg/dl), p<0.05 και (27.50 ±
12.75 mg/dl)vs.(42.50 ± 14.25 mg/dl), p<0.05 αντιστοίχως. Η ομάδα της τεστοστερόνης (ORX+TEST)
παρουσίασε οριακά αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων 15 ημέρες μετά την έναρξη χορήγησή της σε σχέση
με την ομάδα ορχιεκτομής(ORX)(77.50 ± 27.50 mg/dl)
vs(80 ± 31.25 mg/dl), p=0.05.Καμία διαφορά δεν παρατηρήθηκε στα επίπεδα σωματικού βάρους και HDL.
Συμπέρασμα
Η χορήγηση τεστοστερόνης ασκεί προστατευτική
επίδραση στο μεταβολικό προφίλ πειραματικού μοντέλου υπογοναδισμού.
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Επίδραση αιμοπεταλιακών αγωνιστών στη
διαφοροποίηση των cd34+ πρόδρομων
κυττάρων σε πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα.
Ο ρόλος της τικαγρελόρης
Σιδηροπούλου Σ., Τσελέπης Α. Δ.
Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή-Σκοπός
Η τικαγρελόρη αναστέλλει την αιμοπεταλιακή ενεργοποίηση, η οποία επάγεται διαμέσου του υποδοχέα
P2Y12. Ο P2Y12 εκφράζεται και στα CD34+ πρόδρομα κύτταρα, τα οποία αλληλεπιδρούν με τα αιμοπετάλια και διαφοροποιούνται σε πρόδρομα ενδοθηλιακά
κύτταρα, συμβάλλοντας στην αναγέννηση του αγγειακού ενδοθηλίου. Διερευνήθηκε η επίδραση της τικαγρελόρης στην εμφάνιση του ενδοθηλιακού φαινοτύπου
(KDR) στα CD34+ κύτταρα και στην αλληλεπίδρασή τους με τα αιμοπετάλια (συμπλέγματα CD61+/
CD34+).
Υλικό-Μέθοδος
Ολικό αίμα προ-επωάστηκε με 1μΜ τικαγρελόρης
για 5min. Ακολούθησε ενεργοποίηση με 50μΜ ADP ή
10μΜ TRAP-6 για 10min. Μελετήθηκε η μεμβρανική
έκφραση του KDR στα CD34+ κύτταρα και ο σχηματισμός συμπλεγμάτων CD61+/CD34+ με κυτταρομετρία ροής.
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Αποτελέσματα
Το ADP και το TRAP-6 αύξησαν τη μεμβρανική έκφραση του KDR στα CD34+ κύτταρα (από 0,13±0,03% σε
0,27±0,08%, p<0,001 και από 0,11±0,04% σε 0,20±0,11%,
p<0,05, αντίστοιχα). Η τικαγρελόρη αύξησε επιπλέον την έκφραση του KDR, παρουσία τόσο ADP (από
0,27±0,08% σε 0,40±0,10%, p<0,001) όσο και TRAP-6
(από 0,20±0,11% σε 0,31±0,08%, p<0,05). Τα συμπλέγματα CD61+/CD34+ αυξήθηκαν από ADP και TRAP-6
(από 0,19±0,04% σε 0,54±0,05%, p<0,001 και από
0,15±0,03% σε 0,33±0,05%, p<0,03, αντίστοιχα), ενώ η
τικαγρελόρη μείωσε σημαντικά τα CD61+/CD34+ παρουσία ADP αλλά όχι παρουσία TRAP-6.
Συμπεράσματα
Η τικαγρελόρη εκφράζει σημαντικές πλειοτροπικές
δράσεις μειώνοντας την αλληλεπίδραση αιμοπεταλίων-CD34+ κυττάρων και παράλληλα αυξάνοντας τον
ενδοθηλιακό φαινότυπο στα CD34+ κύτταρα, συμβάλλοντας πιθανώς στην ενδοθηλιακή αναγέννηση.
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Τα μικροσωματίδια των αιμοπεταλίων
επάγουν την παραγωγή ουδετεροφιλικών
δικτύων χρωματίνης
Μοσχονάς Η.1, Στάκος Δ.2, Τσελέπης Α. Δ.1
Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα
2
Τμήμα Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
1

Εισαγωγή-Σκοπός
Τα μικροσωματίδια των αιμοπεταλίων (PMPs) συνιστούν μεμβρανικά κυστίδια διαμέτρου 0,1-1,0μM, τα
οποία παράγονται από την αναδιοργάνωση της κυτταρικής μεμβράνης των αιμοπεταλίων ύστερα από
ενεργοποίηση και σχετίζονται με διάφορες παθοφυσιολογικές καταστάσεις, όπως είναι η θρόμβωση και η
φλεγμονή. Τα ουδετερόφιλα παράγουν ουδετεροφιλικά δίκτυα χρωματίνης (NETs, νέτωση), που καταστρέφουν τους παθογόνους μικροοργανισμούς, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουν στη θρόμβωση. Διερευνήθηκε η
ικανότητα των PMPs να προκαλούν νέτωση.

PE και anti-CD61-PerCP. Στη συνέχεια, ουδετερόφιλα απομονώθηκαν από αίμα του ίδιου δότη και
2×10^8/mL ουδετεροφίλων καλλιεργήθηκαν σε
πλακίδιο επίστρωσης 24 βοθρίων, στα οποία είχαν
προτοποθετηθεί καλυπτρίδες πολυλυσίνης. Τα ουδετερόφιλα επωάστηκαν με 1-60μg/mL πρωτεΐνης PMPs ή 10mM PBS για 3,5h στους 37°C και 5%
CO2. Ακολούθησε μονιμοποίηση και ανοσοφθορισμός με χρώση της μυελοϋπεροξειδάσης και του
DNA με DAPI. Το ποσοστό παραγωγής των NETs
εκτιμήθηκε ύστερα από παρατήρηση σε φθοριστικό μικροσκόπιο.

Υλικό-Μέθοδος:
Παρασκευάσθηκαν πλυμένα αιμοπετάλια (6,512×10^8/mL) από ολικό αίμα υγειών εθελοντών
και ενεργοποιήθηκαν με θρομβίνη 0,2U/mL υπό
συνεχή ανάδευση για 30min. Τα PMPs απομονώθηκαν με διαδοχικές φυγοκεντρήσεις και τελικά
με υπερφυγοκέντρηση στα 100.000×g για 2h στους
4°C. Πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός πρωτεΐνης
στα PMPs με τη μέθοδο BCA και τα PMPs χαρακτηρίσθηκαν με κυτταρομετρία ροής, με τη χρήση
των αντισωμάτων Annexin-V-FITC, anti-CD62P-

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα
Τα PMPs προκάλεσαν την παραγωγή NETs κατά
δοσοεξαρτώμενο τρόπο (αύξηση 100% και 17% σε
δόσεις 60μg/mL και 1μg/mL πρωτεΐνης, αντίστοιχα), με τιμή EC50=9,4μM. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί επιπρόσθετη ένδειξη σύνδεσης της θρόμβωσης
με την ανοσολογική απόκριση στην οποία σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν διάφοροι αιμοπεταλιακοί
παράγοντες όπως τα PMPs. Ο μηχανισμός σχηματισμού των NETs διαμέσου των PMPs βρίσκεται υπό
διερεύνηση.
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Η επίδραση του παράγοντα xa στην
ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, in vitro
Παπαδάκη Σ., Τσελέπης Α. Δ.
Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1

Εισαγωγή-Σκοπός
Ο παράγοντας Xa (FXa) διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στην αιμόσταση και τη θρόμβωση, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε πληθώρα μη αιμοστατικών κυτταρικών δράσεων, κυρίως διαμέσου των υποδοχέων που
ενεργοποιούνται από πρωτεάσες-1 και -2 (PAR-1 και
-2). Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση
της επίδρασης του FXa στην ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, in vitro.
Υλικά-Μέθοδοι
Πλυμένα αιμοπετάλια παρασκευάστηκαν από αίμα
υγειών εθελοντών και η επαγόμενη από τον FXa
(0,01-0,1nM) αιμοπεταλιακή συσσώρευση μελετήθηκε με συσσωρευομετρία οπτικής διαπερατότητας. Επίσης, διερευνήθηκε η δράση του FXa (σε συγκεντρώσεις 0,05 και 0,5 nM και χρόνους επώασης 5
και 20min) στην ενεργοποίηση του υποδοχέα αIIbβ3
(PAC-1-FITC) και τη μεμβρανική έκφραση της P-σελεκτίνης (anti-CD62P-PE), με κυτταρομετρία ροής.
Το αντίσωμα anti-CD61-PerCP χρησιμοποιήθηκε ως
αιμοπεταλιακός δείκτης. Η ενεργοποίηση του αΙΙbβ3
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και η έκφραση της P-σελεκτίνης αξιολογήθηκαν ως
ποσοστό των PAC-1/CD61+ και CD62P/CD61+ κυττάρων, αντίστοιχα.
Αποτελέσματα
Ο FXa επάγει μία ισχυρή αιμοπεταλιακή συσσώρευση,
η οποία φθάνει στο μέγιστο σε 20 min σε συγκέντρωση
FXa, 0,025-0,05nM. Επίσης, ο FXa επάγει τη μεμβρανική
έκφραση τόσο του υποδοχέα αIIbβ3 όσο και της P-σελεκτίνης, η οποία φθάνει το μέγιστο ύστερα από επώαση
20min σε συγκέντρωση FXa 0,5nM (από 0,80 ± 0,16% σε
69,93±2,94% για τα PAC-1/CD61+ κύτταρα, P<0,05 και
από 10,94±4,47% σε 76,02±2,92% για τα CD62P/CD61+
κύτταρα, P<0,05).
Συμπεράσματα
Ο FXa προκαλεί μια αργή χρονικά αλλά ισχυρή ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων. Συνεπώς, οι άμεσοι από
του στόματος αναστολείς του που χρησιμοποιούνται
στην κλινική πράξη, θα μπορούσαν εκτός της αντιπηκτικής τους δράσης να έχουν και σημαντικές αντιαιμοπεταλιακές ιδιότητες.
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Ο ρόλος του υποδοχέα par-1 στις φλεγμονώδεις
αποκρίσεις που επάγονται από τα αιμοπετάλια
Τσούκα Α.Ν., Μοσχονάς Η.Χ., Παπαδάκη Σ., Τσελέπης Α.Δ.
Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα
Εισαγωγή- Σκοπός
Τα αιμοπετάλια συμμετέχουν σε φλεγμονώδεις
αποκρίσεις είτε εκκρίνοντας φλεγμονώδεις παράγοντες είτε αλληλεπιδρώντας με ενδοθηλιακά κύτταρα και λευκοκύτταρα. Το vorapaxar
είναι εκλεκτικός ανταγωνιστής του αιμοπεταλιακού υποδοχέα PAR-1.Μελετήθηκε η δράση του
vorapaxar σε διάφορους αιμοπεταλιακούς δείκτες
φλεγμονής καθώς και στην αλληλεπίδραση αιμοπεταλίων με λευκοκύτταρα.
Υλικά – Μέθοδοι
Ολικό αίμα από υγιείς εθελοντές προεπωάστηκε
με vorapaxar σε διάφορες συγκεντρώσεις για 60
min στους 37°C και ενεργοποιήθηκε είτε με ADP
(50μΜ) είτε με TRAP-6 (50μΜ). Η ενεργοποίηση
των αιμοπεταλίων μελετήθηκε με κυτταρομετρία
ροής χρησιμοποιώντας τα μονοκλωνικά αντισώματα anti-CD62P-PE, anti-CD154-FITC και antiCD61-PerCP (αιμοπεταλιακός δείκτης) για την
μεμβρανική έκφραση της P-σελεκτίνης και του
CD40L, αντίστοιχα. Η P-σελεκτίνη εκφράστηκε ως
μέση ένταση φθορισμού ενώ το CD40L ως το % ποσοστό των CD154+/CD61+ κυττάρων. Ο σχηματι-

σμός συζευγμάτων αιμοπεταλίων με μονοκύτταρα και με ουδετερόφιλα προσδιορίστηκε με διπλό
φθορισμό με anti-CD61-PerCP και anti-CD14-FITC
(δείκτης μονοκύτταρων) ή anti-CD45-PE (δείκτης
ουδετερόφιλων), αντίστοιχα. Η αλληλεπίδραση αιμοπεταλίων με μονοκύτταρα και με ουδετερόφιλα,
εκφράστηκαν ως το ποσοστό των CD61+/CD14+
και CD61+/CD45+ συζευγμάτων, αντίστοιχα.
Αποτελέσματα
Το vorapaxar αναστέλλει κατά δοσοεξαρτώμενο
τρόπο τη μεμβρανική έκφραση της P-σελεκτίνης
και του CD40L που επάγεται από τοTRAP-6 (τιμές
IC50: 0,80μΜ and 0,64μΜ, αντίστοιχα). Επιπλέον,
ανέστειλε κατά 100% και κατά 86% το σχηματισμό
συζευγμάτων αιμοπεταλίων-ουδετεροφίλων και μονοκυττάρων, αντίστοιχα. Δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε ανασταλτική δράση στις παραπάνω παραμέτρους μετά από ενεργοποίησημε ADP.
Συμπεράσματα
Το vorapaxar εκφράζει ισχυρή αντιφλεγμονώδη
δράση αναστέλλοντας εξειδικευμένα τον αιμοπεταλιακό υποδοχέα PAR-1.
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Η αναστολή του υποδοχέα p2y12 από
την τικαγρελόρη επηρεάζει την έκκριση
φλεγμονωδών παραγόντων από τα αιμοπετάλια
και τις αλληλεπιδράσεις τους με λευκοκύτταρα.
Τσούκα Α. Ν., Τσελέπης Α. Δ.
Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή – Σκοπός
Τα αιμοπετάλια συμμετέχουν ενεργάστην φλεγμονήείτε διαμέσου έκκρισης φλεγμονωδών παραγόντων είτε
διαμέσου αλληλεπιδράσεών τους με λευκοκύτταρα και
ενδοθηλιακά κύτταρα. Η τικαγρελόρη είναι ισχυρός
ανταγωνιστής του αιμοπεταλιακού υποδοχέα P2Y12.
Μελετήθηκε η δράση της σε διάφορους αιμοπεταλιακούς δείκτες φλεγμονής καθώς και στην αλληλεπίδραση αιμοπεταλίων με λευκοκύτταρα.
Υλικά - Μέθοδοι
Ολικό αίμα από υγιείς εθελοντές προεπωάστηκε με τικαγρελόρη σε διάφορες συγκεντρώσεις για 5 min στους
37°C και ενεργοποιήθηκε είτε με ADP (50μΜ) είτε με
TRAP-6 (50μΜ). Η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων μελετήθηκε με κυτταρομετρία ροής προσδιορίζοντας τη μεμβρανική έκφραση της P-σελεκτίνης και του
CD40L χρησιμοποιώντας τα μονοκλωνικά αντισώματα anti-CD62P-PE anti-CD154-FITC και anti-CD61PerCP. Το CD40L εκφράστηκε ως το % ποσοστό των
CD154+/CD61+ κυττάρων ενώ η P-σελεκτίνη ως μέση
ένταση φθορισμού. Ο σχηματισμός συζευγμάτων αιμοπεταλίων με μονοκύτταρα και με ουδετερόφιλα προσ-
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διορίστηκε με διπλό φθορισμό με anti-CD61-PerCPκαιanti-CD14-FITCήanti-CD45-PE, αντίστοιχα. Η
αλληλεπίδραση αιμοπεταλίων με μονοκύτταρα και με
ουδετερόφιλα, εκφράστηκε ως το ποσοστό των CD61+/
CD14+καιCD61+/CD45+ συζευγμάτων, αντίστοιχα.
Αποτελέσματα
Η τικαγρελόρη αναστέλλει, δοσοεξαρτώμενα τη μεμβρανική έκφραση της P-σελεκτίνης και του CD40L
(IC50: 0,64μΜ και 1,12μΜ, αντίστοιχα), ενώ μειώνει τον
σχηματισμό συζευγμάτων αιμοπεταλίων με ουδετερόφιλα και μονοκύτταρα κατά 82% και 42%,αντίστοιχα
με ενεργοποίηση με ADP. Επίσης,αναστέλλει τις παραπάνω εκφράσεις κατά 35%, 45%και 72%, αντίστοιχα,
ενώ δεν επηρεάζει τα συζεύγματα αιμοπεταλίων-μονοκύτταρων, μετά από ενεργοποίηση με TRAP-6.
Συμπεράσματα
Η τικαγρελόρη εμφανίζει σημαντικές πλειοτροπικές-αντιφλεγμονώδεις δράσεις αναστέλλοντας τη μεμβρανική έκφραση φλεγμονωδών παραγόντων στα
αιμοπετάλια καθώς και την αλληλεπίδρασή τους με
λευκοκύτταρα.
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Ο σχηματισμός ουδετεροφιλικών δικτύων
χρωματίνης διαμέσου των ενεργοποιημένων
αιμοπεταλίων αναστέλλεται
από εξειδικευμένους ανταγωνιστές
του υποδοχέα p2y12
Μοσχονάς Η.1, Στάκος Δ.2, Τσελέπης Α. Δ.1
Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα
2
Τμήμα Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
1

Εισαγωγή-Σκοπός
Τα ουδετερόφιλα παράγουν ουδετεροφιλικά
δίκτυα χρωματίνης (NETs, νέτωση), που εξουδετερώνουν τους παθογόνους μικροοργανισμούς,
αλλά ταυτόχρονα συμμετέχουν στη θρόμβωση. Η
τικαγρελόρη αποτελεί αντιστρεπτό ανταγωνιστή
του αιμοπεταλιακού υποδοχέα P2Y12. Διερευνήθηκε η ικανότητα των αιμοπεταλίων να επάγουν
νέτωση, καθώς και η πιθανή ανασταλτική δράση
της τικαγρελόρης.
Υλικό και Μέθοδος
Παρασκευάσθηκε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP) από ολικό αίμα. Ταυτόχρονα, απομονώθηκαν ουδετερόφιλα. Το PRP επωάστηκε με/χωρίς
1,25μM τικαγρελόρης για 5min σε συσσωρευόμετρο,
πριν την προσθήκη 20μM ADP. Το εναιώρημα αυτό
μεταφέρθηκε στα ουδετερόφιλα (αναλογία 150.000
αιμοπετάλια/6.000 ουδετερόφιλα) και επωάστηκε
για 3,5h σε 37°C, 5% CO2. Σε άλλα πειράματα, το
PRP προστέθηκε εκ των προτέρων στα ουδετερόφιλα και στη συνέχεια επωάστηκε με/χωρίς 1,25μM

τικαγρελόρης για 5min και κατόπιν με 50μM ADP
για 3,5h σε 37°C, 5% CO2. Ακολούθησε ανοσοφθορισμός με χρώση της μυελοϋπεροξειδάσης και του
DNA με DAPI. Η νέτωση εκτιμήθηκε με παρατήρηση σε φθοριστικό μικροσκόπιο.
Αποτελέσματα
Το ADP ή η τικαγρελόρη δεν προκάλεσαν απευθείας νέτωση. Το PRP που προεπωάστηκε σε συσσωρευόμετρο αύξησε τη νέτωση κατά 106±32% (p=0,03),
ενώ όταν ενεργοποιήθηκε παρουσία των ουδετεροφίλων αύξησε τη νέτωση κατά 63±22% (p=0,01). Η
τικαγρελόρη και στις δύο παραπάνω πειραματικές
συνθήκες ανέστειλε τη νέτωση κατά 77±2% (p=0,028)
και 60±1% (p=0,012), αντίστοιχα.
Συμπεράσματα
Τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια προκαλούν
νέτωση, φαινόμενο που αναστέλλει η τικαγρελόρη. Με δεδομένο το σημαντικό ρόλο των NETs στη
φλεγμονή, η παραπάνω δράση αποτελεί μια νέα
πλειοτροπική δράση της τικαγρελόρης.
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Η οξική μυριστική φορβόλη ενεργοποιεί
τα αιμοπετάλια διαμέσου μηχανισμού
που αναστέλλεται από την τικαγρελόρη
Μοσχονάς Η., Τσελέπης Α. Δ.
Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημ είας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή-Σκοπός
Είναι γνωστό ότι o διεστέρας phorbol 12-myristate
13-acetate (PMA) επάγει την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων. Ο PMA δρα διεγείροντας το σηματοδοτικό μόριο πρωτεϊνική κινάση C (PKC), μιμούμενος
τη διακυλογλυκερόλη (DAG). Η τικαγρελόρη αποτελεί έναν αντιστρεπτό ανταγωνιστή του αιμοπεταλιακού υποδοχέα P2Y12. Διερευνήθηκε η πιθανή ανασταλτική δράση της τικαγρελόρης στην επαγόμενη
από PMA ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων.
Υλικό και Μέθοδος
Ολικό αίμα ελήφθη από υγιείς εθελοντές και παρασκευάσθηκε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP).
Ο αριθμός των αιμοπεταλίων προσαρμόσθηκε στα
250.000/μL με πλάσμα πτωχό σε αιμοπετάλια. Πραγματοποιήθηκε συσσωρευομετρία οπτικής διαπερατό-
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τητας, κατά την οποία το PRP επωάστηκε για 1 min
στους 37°C υπό συνεχή ανάδευση πριν την προσθήκη
25-1000nM PMA. Σε άλλα πειράματα, το PRP επωάστηκε με 4 μM τικαγρελόρης για 5 min στους 37°C
υπό συνεχή ανάδευση, πριν την προσθήκη 100nM
PMA. Α
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα
Το PMA προκάλεσε δοσοεξαρτώμενη συσσώρευση των αιμοπεταλίων με EC50= 81,7nM. Η τικαγρελόρη (4 μM) ανέστειλε την επαγόμενη από 100nM
PMA συσσώρευση των αιμοπεταλίων κατά 43 ± 5%.
Η μελέτη αυτή αποδεικνύει για πρώτη φορά την ανασταλτική δράση της τικαγρελόρης, στην επαγόμενη
συσσώρευση των αιμοπεταλίων από ένα φλεγμονώδη παράγοντα που δεν δρα διαμέσου του P2Y12. Ο
μηχανισμός δράσης βρίσκεται υπό διερεύνηση.
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Συσχέτιση των επιπέδων λιποπρωτεϊνών με
την αρτηριακή φλεγμονή ασθενών με ετερόζυγο
οικογενή υπερχοληστερολαιμία και οικογενή
συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία
Κουτάγιαρ Ι.1, Σκούμας Ι.1, Τούτουζας Κ.1, Μπενέτος Γ.1, Πιάνου Ν.2, Γεωργακόπουλος Α.2,
Ρηγάτου Α.1, Καφούρης Π.2, Σπύρου Γ.2, Βλαχόπουλος Χ.1, Αναγνωστόπουλος Κ.2,
Πίτσαβος Χ.1, Τούσουλης Δ.1
Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Ιπποκράτειο, Αθήνα, Ελλάδα.
Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
1

2

Εισαγωγή-σκοπός
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης
των επιπέδων των λιποπρωτεινών με τη αρτηριακή
φλεγμονή ασθενών με οικογενή συνδυασμένη δυσλιπιδαιμία (FCH) ή ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία (hFH) με τη χρήση Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων.
Υλικό και μέθοδος
Το λιπιδαιμικό προφίλ και η πρόσληψη ραδιοφαρμάκου με το PET μετρήθηκαν σε 42 εθελοντές
(14 FCH και 14 hFH, ελεύθεροι υπολιπιδαιμικής
αγωγής, 14 συνομίληκοι μη δυσλιπιδαιμικοί που
αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου). Η πρόσληψη ραδιοφαρμάκου ποσοτικοποιήθηκε ως TBR (target-tobackground ratio) σε διαδοχικές εγκάρσιες εικόνες
κατά μήκος όλης της αορτής.
Αποτελέσματα
Οι τιμές ολικής χοληστερόλης και LDL ήταν υψηλό-

τερες στους hFH (330.79 ± 38.64 έναντι 269.00 ± 51.14
mg / dL, p = 0.001, και 242.14 ± 39.30 έναντι 170.29 ±
32.18 mg / dL, p <0,001, αντίστοιχα), ενώ τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων ήταν υψηλότερα (327 ± 153
έναντι 120 ± 63 mg / dL, p <0.001) στους FCH. Παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων LDL και TBRAORTA στην ομάδα hFH αλλά
όχι στην ομάδα FCH (R = 0,67, p = 0,009 και R = -0,05,
p = 0,88 αντίστοιχα). Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση
μεταξύ των επιπέδων των τριγλυκεριδίων και nonHDL και του TBRAORTA (p = 0,46 για τους FCH και
p = 0,87 για την ομάδα heFH, αντίστοιχα για τα τριγλυκερίδια, p = 0,35 για όλους τους δυσλιπιδαιμικούς
και p = 0,17 για την ομάδα FCH, για τις non-HDL).
Συμπεράσματα
Παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων
LDL και της αρτηριακής φλεγμονής στους hFH αλλά
όχι στους FCH, πιθανώς λόγω διαφορετικών μηχανισμών αθηρωμάτωσης στους δύο πληθυσμούς.
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Συσχέτιση του λιπιδαιμικού προφίλ με
την αορτική φλεγμονή ασθενών με ετερόζυγο
οικογενή υπερχοληστερολαιμία και οικογενή
συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία
Κουτάγιαρ Ι.1, Σκούμας Ι.1, Μπενέτος Γ.1, Γεωργακόπουλος Α.2, Πιάνου Ν.2, Καφούρης Π.2,
Σπύρου Γ.2, Τούτουζας Κ.1, Αναγνωστόπουλος Κ.1, Τούσουλης Δ.1
Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Ιπποκράτειο, Αθήνα, Ελλάδα
2
Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας,
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

1

Εισαγωγή-σκοπός
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης των επιπέδων των λιποπρωτεινών με την αρτηριακή φλεγμονή
ασθενών με οικογενή συνδυασμένη δυσλιπιδαιμία (FCH)
ή ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία (hFH) με τη
χρήση Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων.
Υλικό και μέθοδος
Το λιπιδαιμικό προφίλ και η πρόσληψη ραδιοφαρμάκου με το PET μετρήθηκαν σε 42 εθελοντές (14
FCH και 14 hFH, οι οποίοι δε λάμβαναν υπολιπιδαιμική αγωγή, 14 συνομίληκοι μη δυσλιπιδαιμικοί
που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου). Η πρόσληψη
ραδιοφαρμάκου ποσοτικοποιήθηκε ως TBR (targetto-background ratio) σε διαδοχικές εγκάρσιες εικόνες κατά μήκος όλης της αορτής.
Αποτελέσματα
Οι τιμές ολικής χοληστερόλης και LDL ήταν υψηλότε-
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ρες στους hFH (330.79 ± 38.64 έναντι 269.00 ± 51.14 mg /
dL, p = 0.001, και 242.14 ± 39.30 έναντι 170.29 ± 32.18 mg
/ dL, p <0,001, αντίστοιχα), ενώ τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων ήταν υψηλότερα (327 ± 153 έναντι 120 ± 63 mg
/ dL, p <0.001) στους FCH. Παρατηρήθηκε σημαντική
συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων LDL και TBRAORTA
στην ομάδα hFH αλλά όχι στην ομάδα FCH (R = 0,67, p
= 0,009 και R = -0,05, p = 0,88 αντίστοιχα). Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων των τριγλυκεριδίων και non-HDL και του TBRAORTA (p = 0,46 για τους
FCH και p = 0,87 για την ομάδα heFH, αντίστοιχα για
τα τριγλυκερίδια, p = 0,35 για όλους τους δυσλιπιδαιμικούς και p = 0,17 για την ομάδα FCH, για τις non-HDL).
Συμπεράσματα
Παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων LDL
και της αρτηριακής φλεγμονής στους hFH αλλά όχι
στους FCH,η οποία πιθανώς να οφείλεται σε λόγω
διαφορετικών μηχανισμών αθηρωμάτωσης.

ΗΑΑ53
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Η επίδραση της χορήγησης συμβαστατινής
στην φλεγμονώδη αντίδραση
του τοιχώματος της αορτής σε πειραματικό
μοντέλο θωρακικού ανευρύσματος
Ανδρουτσοπούλου Β.1,2, Δουλάμης Η.1, Τζανή Α.1, Περρέα Δ.1, Ντεβέγιας Ά.2, Ηλιόπουλος Δ.1,2
Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης “Ν.Σ Χρηστέας”, ΕΚΠΑ
2
Δ’ Καρδιοχειρουργική Κλινική, “Υγεία”, Αθήνα

1

Εισαγωγή
Σκοπός της εν λόγω εργασίας ήταν η διερεύνηση
της επίδρασης της συμβαστατίνης στην φλεγμονώδη αντίδραση του τοιχώματος της κατιούσας θωρακικής αορτής σε κονίκλους.
Υλικό και Μέθοδος
20 αρσενικοί ενήλικες κόνικλοι White New
Zealand χωρίστηκαν σε 3 ομάδες: α)Ομάδα Control
(n=4): Εικονικό χειρουργείο. ,β) Ομάδα CaCl2
(n=4): Τα πειραματόζωα υποβλήθηκαν σε αριστερή οπισθοπλάγια θωρακοτομή και τοποθέτηση διαλύματος 0.5 mol /L CaCl2 στην εξωτερική επιφάνεια της κατιούσας θωρακικής αορτής επί 15 λεπτά
και γ)Ομάδα Στατίνης (n=8): Τα πειραματοζώα
έλαβαν επί μία εβδομάδα από του στόματος συμβαστατίνη σε δόση 2,5 mg/kg/day.Κατόπιν υποβλήθηκαν σε αριστερή οπισθοπλάγια θωρακοτομή και περιαορτική εφαρμογή διαλύματος CaCl2.
Τα ζώα της τελευταίας ομάδας έλαβαν συμβαστατίνη για άλλες 12 εβδομάδες μετεγχειρητικά. Η ευθανασία πραγματοποιήθηκε μετά την παρέλευση 12
εβδομάδων, με νέα θωρακοτομή για τη λήψη της
θωρακικής αορτής.

Αποτελέσματα
Η περιαορτική εφαρμογή CaCl2 στα πειραματόζωα της δεύτερης ομάδας είχε σαν αποτέλεσμα
την αύξηση της διαμέτρου του αγγείου κατά 21%
(p=0.022) και την μείωση του πάχους του τοιχώματος του αγγείου (27661 μm στην ομάδα CaCl2 vs
36863 μm στην ομάδα control, p=0.036). Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι η χορήγηση στατίνης ενώ
δεν συνοδευόταν με βελτίωση των παθολογοανατομικών δεδομένων, οδήγησε σε μειωμένη ένταση
και έκταση της έκφρασης της IL-6 στο τοίχωμα της
θωρακικής αορτής σε σχέση με την ομάδα CaCl2
(p<0.001 και p=0.001 αντίστοιχα).
Συμπέρασμα
Η χορήγηση συμβαστατίνης περιορίζει την τοπική
φλεγμονή του αορτικού τοιχώματος σε πειραματικό μοντέλο δημιουργίας θωρακικού ανευρύσματος. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται ώστε
να διερευνηθεί ο ακριβής παθογενετικός μηχανισμός σχηματισμού των ανευρυσμάτων και
ο μηχανισμός της ευεργετικής επίδρασης της
συμβαστατίνης.
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Αντι-αιμοπεταλιακή και αντιοξειδωτική δράση
εκχυλισμάτων παρα-προϊόντων οινοποίησης
Χολέβα Μ., Μπουλουγούρη Β., Αντωνοπούλου Σ., Φραγκοπούλου Ε.
Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Εισαγωγή-Σκοπός
Προηγούμενες μελέτες μας έχουν πιστοποιήσει σε
κρασί την ύπαρξη μορίων με αντι-αιμοπεταλιακή
δράση και ικανότητα να αναστέλλουν τον Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF). Τα παρα-προϊόντα οινοποίησης αποτελούν φτηνή πηγή
παραλαβής βιοδραστικών συστατικών ανάλογων
του κρασιού με ευεργετική δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα. Σκοπός είναι η εύρεση αναστολέων
του PAF, ο προσδιορισμός της αντι-αιμοπεταλιακής
και αντιοξειδωτικής δράσης των παρα-προϊόντων
οινοποίησης.
Υλικό-Μέθοδος
Πραγματοποιήθηκε εκχύλιση παρα-προϊόντων οινοποίησης από τέσσερις ποικιλίες σταφυλιού χρησιμοποιώντας τέσσερις μεθόδους εκχύλισης (BlighDyer, αιθανόλη 80%, εξάνιο, νερό). Προσδιορίστηκε
το ολικό φαινολικό περιεχόμενό τους, η ικανότητα
δέσμευσης ελευθέρων ριζών DPPH και αντίστασης
στην οξείδωση του ορού. Επίσης, εξετάστηκε η ικανότητά τους να αναστέλλουν in vitro τη συσσώρευση
ανθρώπινων αιμοπεταλίων έναντι των συσσωρευτικών παραγόντων PAF, ADP και TRAP.
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Αποτελέσματα
Τα εκχυλίσματα της αιθανόλης και της υδατικής
φάσης της Bligh-Dyer είχαν την υψηλότερη συγκέντρωση φαινολικών συστατικών με 0,37 και 0,35mg
γαλλικού οξέος/mg παρα-προϊόντων αντίστοιχα
και δέσμευσαν αποτελεσματικότερα το DPPH. Μαζί
με τα εκχυλίσματα εξανίου, ανέστειλαν επίσης την
οξείδωση του ορού κατά 60-240 λεπτά. Ισχυρότερη
και δοσοεξαρτώμενη αναστολή της συσσώρευσης
αιμοπεταλίων παρουσίασαν τα εκχυλίσματα αιθανόλης, με τις τιμές των IC50 να κυμαίνονται μεταξύ
70-175μg παρα-προϊόντων, ανάλογα την ποικιλία
σταφυλιού και ακολούθησαν τα εκχυλίσματα της
λιποειδικής φάσης της Bligh-Dyer. Τα εκχυλίσματα εξανίου (2,3-240μg) προκάλεσαν μικρή αναστολή που ωστόσο δεν έφτασε μέχρι το 50%, ενώ τα υδατικά (0,1-170μg), ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων.
Συμπεράσματα
To αιθανολικό εκχύλισμα των παρα-προϊόντων οινοποίησης φαίνεται να αποτελεί μια φτηνή πηγή για την
παραλαβή αναστολέων του PAF και γενικότερα μορίων
με αντι-αιμοπεταλιακή και αντιοξειδωτική δράση.
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Επιδημιολογικά - κλινικά χαρακτηριστικά
ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
σε επαρχιακό νοσοκομείο
Λάμπας Ε., Σεραφείμ Χ., Στεφανόπουλος Α., Χαραλάμπους Ν., Σιρμπιλάντζε Τ.,
Τασσόπουλος Γ., Πούλος Ι., Καπουράλος Α., Χατζόπουλος Α., Ρόζη Φ., Χέρας Π.
Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Άργους, Άργος

Σκοπός
Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η καταγραφή των επιδημιολογικών και κλινικών χαρακτηριστικών ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο(ΑΕΕ).
Μέθοδος
Μελετήθηκαν αναδρομικά οι φάκελοι 500 ασθενών
με ΑΕΕ που νοσηλεύτηκαν την τελευταία πενταετία
στην Παθολογική Κλινική.
Αποτελέσματα
265 ήταν άνδρες και 235 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 79,2 (26-95) έτη. Η διάρκεια νοσηλείας των
ασθενών ήταν 4,2(1-17) μέρες. 273 ισχαιμικά και 41
αιμορραγικά ΑΕΕ. Κατέληξαν 63 ασθενείς,52 με
ισχαιμικό και 11 με αιμορραγικό ΑΕΕ. Εκ του ατομικού αναμνηστικού ανεδείχθη ότι 340 ασθενείς
ήταν υπερτασικοί, 127 είχαν αυξημένα επίπεδα λιπιδαιμίας(22 χωρίς αγωγή). 134 ασθενείς ήταν σακχαροδιαβητικοί (27 χωρίς αγωγή). Επίσης 174 έπα-

σχαν από κολπική μαρμαρυγή, 83 από τους οποίους
υποβάλλονταν σε αντιπηκτική αγωγή, 56 σε αντιαιμοπεταλιακή και 35 δεν ελάμβαναν αγωγή. 102
ασθενείς ανέφεραν ΑΕΕ στο παρελθόν, με 73 από
αυτούς να ακολουθούν αντιαιμοπεταλιακή αγωγή.
214 ασθενείς υποβλήθηκαν σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου, οι οποίες ανέδειξαν 160 ισχαιμικά,29 αιμορραγικά ενώ 25 ήταν αρνητικές.173
ασθενείς υποβλήθηκαν σε υπερηχογραφικό έλεγχο
με triplex καρωτίδων, από το οποίο ανεδείχθησαν
στενώσεις διαφόρου βαθμού σε 64 από αυτούς(στένωση <30%:31 ασθενείς,στένωση 30-50%:26 ασθενείς,50-70%:4 ασθενείς, στένωση>70%:3 ασθενείς).
Συμπέρασμα
Από τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης προκύπτει αβίαστα η αναγκαιότητα της υπάρξεως σε
κάθε νοσοκομείο που προσφέρει δευτεροβάθμια
φροντίδα, αξονικού τομογράφου και υπερηχογραφικού ελέγχου με triplex καρωτίδων για την ορθή
διάγνωση του ΑΕΕ και θεραπεία.
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Επίδραση της θερμοκρασίας στη θνητότητα
από αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (αεε)
σε υπερήλικες ασθενείς
Λάμπας Ε., Σεραφείμ Χ., Στεφανόπουλος Α., Χαραλάμπους Ν., Σιρμπιλάντζε Τ.,
Τασσόπουλος Γ., Πούλος Ι., Καπουράλος Α., Χατζόπουλος Α., Ρόζη Φ., Χέρας Π.
Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Άργους

Εισαγωγή
Πειραματικά η άνοδος της θερμοκρασίας του σώματος
μετά από εγκεφαλική ισχαιμία έχει συσχετισθεί με επέκταση της εγκεφαλικής βλάβης. Σκοπός της μελέτης μας
ήταν να καθοριστεί αν η θερμοκρασία κατά την εισαγωγή και το πρώτο 24ωρο νοσηλείας αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα θνητότητας σε υπερήλικες με ΑΕΕ.
Υλικό-Μέθοδος
Από το αρχείο του Νοσοκομείου μελετήθηκαν αναδρομικά όλοι οι φάκελοι των ασθενών άνω των 65 ετών με
ισχαιμικό ΑΕΕ που εισήχθησαν στην κλινική μας από
01-01-16 έως 31-12-16. Σημειώνεται ότι οι ασθενείς αυτοί
υπεβλήθησαν σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου κατά
την εισαγωγή τους και σε επαναληπτικές κατά την διάρκεια νοσηλείας τους. Ασθενείς με αιμορραγικό ΑΕΕ
αποκλείστηκαν από την μελέτη. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά, η θερμοκρασία σώματος (θερμομέτρηση ορθού ή μασχάλης) ανά
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3ωρο τουλάχιστον για το πρώτο 24ωρο νοσηλείας και
η έκβαση.
Αποτελέσματα
Συνολικά 110 ασθενείς συμπεριελήφθησαν στη μελέτη.
Τα ισχαιμικά ΑΕΕ αποτέλεσαν το 82,7% του συνόλου
των ασθενών με ΑΕΕ. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 77,7+/5,5 έτη. Η θνητότητα ήταν υψηλότερη στην ομάδα των
ασθενών με αυξημένη θερμοκρασία σώματος κατά την
εισαγωγή ή το πρώτο 24ωρο νοσηλείας(36% vs 11%,
p<0.001).
Συμπεράσματα
Η πρόγνωση του ισχαιμικού ΑΕΕ είναι βαρύτερη, όταν
συνδυάζεται με αυξημένη θερμοκρασίας σώματος κατά
την εισαγωγή. Η αυξημένη θερμοκρασία μπορεί να
αντανακλά πιθανή λοίμωξη, γνωστό παράγοντα κινδύνου μετά από ΑΕΕ. Συνεπώς, η κατηγορία αυτή ασθενών
είναι αυξημένου κινδύνου και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα.
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Η παχυσαρκία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα
κινδύνου για εμφάνιση πνευμονίας σε ασθενείς
με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Παπαγιάννη Μ., Τζιόμαλος Κ., Κωστάκη Σ., Αγγελοπούλου Σ. Μ., Χρήστου Κ.,
Σοφογιάννη Α., Αλκαγιέτ Σ., Χατζόπουλος Γ., Σαββόπουλος Χ., Χατζητόλιος Α. Ι.
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Σκοπός
Οι ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο (ΑΕΕ) έχουν αυξημένο κίνδυνο πνευμονίας. Ωστόσο, δεν είναι σαφείς οι προδιαθεσικοί παράγοντες για εμφάνιση πνευμονίας στους ασθενείς
αυτούς. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αναζήτηση αυτών των προδιαθεσικών παραγόντων.
Ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν προοπτικά
922 διαδοχικοί ασθενείς που νοσηλεύτηκαν για
οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ (42,2% άνδρες, ηλικίας 79,6±6,9
ετών). Η βαρύτητα του ΑΕΕ εκτιμήθηκε κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο με τη National Institutes of
Health Stroke Scale (NIHSS).
Αποτελέσματα
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, 113 ασθενείς εμφάνισαν πνευμονία (12,3% του συνόλου του πληθυσμού). Οι ασθενείς που εμφάνισαν πνευμονία
ήταν πιο ηλικιωμένοι από τους ασθενείς που δεν
εμφάνισαν πνευμονία (81,3±7,0 έναντι 79,3±6,8
έτη αντίστοιχα, p<0,01), είχαν συχνότερα παχυσαρκία (34,1% έναντι 23,2%, p<0,05) και ιστορι-

κό χρόνιας κολπικής μαρμαρυγής (50,4% έναντι
34,1%, p<0,001), είχαν υψηλότερες σφύξεις (82±16
έναντι 78±15 αντίστοιχα, p<0,05) και επίπεδα γλυκόζης (133±61 έναντι 113±47 mg/dl αντίστοιχα,
p<0,005) και ουρικού οξέος (6,3±2,3 έναντι 5,7±1,8
mg/dl αντίστοιχα, p<0,05), χαμηλότερα επίπεδα LDL-χοληστερόλης (99±38 έναντι 109±38 mg/
dl αντίστοιχα, p<0,05) και τριγλυκεριδίων (100±37
έναντι 119±59 mg/dl αντίστοιχα, p<0,001) και υψηλότερο NIHSS (18,4±11,0 έναντι 7,4±7,8 αντίστοιχα,
p<0,001). Ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση πνευμονίας ήταν η παρουσία παχυσαρκίας
(σχετικός κίνδυνος 2,05, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 1,10-3,79, p<0,05) και το NIHSS στην εισαγωγή
(σχετικός κίνδυνος 1,13, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 1,09-1,16, p<0,001).
Συμπεράσματα
Η παρουσία παχυσαρκίας και η βαρύτητα της νευρολογικής σημειολογίας στην εισαγωγή αποτελούν
ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση
πνευμονίας σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ.
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Η εμφάνιση πνευμονίας αυξάνει τον κίνδυνο
θανάτου σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο ανεξάρτητα από
τη βαρύτητα του εγκεφαλικού επεισοδίου
Παπαγιάννη Μ., Τζιόμαλος Κ., Κωστάκη Σ., Αγγελοπούλου Σ. Μ., Χρήστου Κ.,
Σάτσογλου Σ., Παπαγιάννης Α., Πολυχρονόπουλος Γ., Σαββόπουλος Χ., Χατζητόλιος Α. Ι.
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Σκοπός
Οι ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο (ΑΕΕ) έχουν αυξημένο κίνδυνο πνευμονίας. Ωστόσο, δεν είναι σαφής η προγνωστική σημασία
της εμφάνισης πνευμονίας στους ασθενείς αυτούς.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση αυτής
της συσχέτισης.
Ασθενείς και Μέθοδοι
Μελετήθηκαν προοπτικά 922 διαδοχικοί ασθενείς
που νοσηλεύτηκαν για οξύ ΑΕΕ (42,2% άνδρες, ηλικίας 79,6±6,9 ετών). Η βαρύτητα του ΑΕΕ εκτιμήθηκε στην εισαγωγή με τη National Institutes of Health
Stroke Scale (NIHSS). Η έκβαση εκτιμήθηκε με τα ποσοστά λειτουργικής εξάρτησης κατά την έξοδο από
το νοσοκομείο (τροποποιημένη κλίμακα Rankin
μεταξύ 2 και 5) και ενδονοσοκομειακής θνητότητας.
Αποτελέσματα
113 ασθενείς εμφάνισαν πνευμονία (12,3% του συνόλου). Οι ασθενείς που εμφάνισαν πνευμονία είχαν
σε υψηλότερο ποσοστό λειτουργική εξάρτηση από
τους ασθενείς που δεν εμφάνισαν πνευμονία (89,7%
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έναντι 58,4% αντίστοιχα, p<0,001). Ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για λειτουργική εξάρτηση ήταν η
ηλικία (σχετικός κίνδυνος 1,08, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 1,04-1,12, p<0,001), το ιστορικό ΑΕΕ (σχετικός κίνδυνος 1,89, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 1,222,94, p<0,005) και το NIHSS (σχετικός κίνδυνος 1,49,
95% διάστημα εμπιστοσύνης 1,39-1,62, p<0,001). Οι
ασθενείς που εμφάνισαν πνευμονία είχαν υψηλότερη ενδονοσοκομειακή θνητότητα από τους ασθενείς
που δεν εμφάνισαν πνευμονία (43,4% έναντι 4,7%
αντίστοιχα, p<0,001). Ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για ενδονοσοκομειακή θνητότητα ήταν η διαστολική αρτηριακή πίεση στην εισαγωγή (σχετικός
κίνδυνος 1,05, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 1,03-1,08,
p<0,001), το NIHSS (σχετικός κίνδυνος 1,18, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 1,14-1,23, p<0,001) και η εμφάνιση πνευμονίας (σχετικός κίνδυνος 5,44, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 2,54-11,65, p<0,001).
Συμπεράσματα
Η εμφάνιση πνευμονίας σε ασθενείς με οξύ ΑΕΕ αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου ανεξάρτητα από τη βαρύτητα του ΑΕΕ.
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Η εμφάνιση πυελονεφριτίδας αντανακλά
τη βαρύτητα του εγκεφαλικού επεισοδίου αλλά
δεν επηρεάζει την έκβαση των ασθενών με οξύ
ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Παπαγιάννη Μ., Τζιόμαλος Κ., Κωστάκη Σ., Αγγελοπούλου Σ. Μ., Χρήστου Κ.,
Κωστούρου Δ. Θ., Μυλωνάς Δ., Ζτρίβα Ε., Σαββόπουλος Χ., Χατζητόλιος Α. Ι.
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Ασθενείς και Μέθοδοι
Μελετήθηκαν προοπτικά 922 διαδοχικοί ασθενείς
που νοσηλεύτηκαν για οξύ ΑΕΕ (42,2% άνδρες,
ηλικίας 79,6 ± 6,9 ετών). Η βαρύτητα του ΑΕΕ εκτιμήθηκε στην εισαγωγή με τη National Institutes of
Health Stroke Scale (NIHSS). Η έκβαση εκτιμήθηκε με τα ποσοστά λειτουργικής εξάρτησης κατά την
έξοδο από το νοσοκομείο (τροποποιημένη κλίμακα Rankin μεταξύ 2 και 5) και ενδονοσοκομειακής
θνητότητας.

ασθενείς που δεν εμφάνισαν πυελονεφρίτιδα (85,2%
έναντι 59,9% αντίστοιχα, p<0,05). Ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για λειτουργική εξάρτηση ήταν
η ηλικία (σχετικός κίνδυνος 1,08, 95% διάστημα
εμπιστοσύνης 1,04-1,12, p<0,001), το ιστορικό ΑΕΕ
(σχετικός κίνδυνος 1,89, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 1,22-2,94, p<0,005) και το NIHSS (σχετικός κίνδυνος 1,49, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 1,39-1,62,
p<0,001). Οι ασθενείς που εμφάνισαν πυελονεφρίτιδα είχαν παρόμοια ενδονοσοκομειακή θνητότητα
με τους ασθενείς που δεν εμφάνισαν πυελονεφρίτιδα (8,8% έναντι 9,5% αντίστοιχα, p=NS). Ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για ενδονοσοκομειακή θνητότητα ήταν η διαστολική αρτηριακή πίεση
στην εισαγωγή (σχετικός κίνδυνος 1,05, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 1,03-1,07, p<0,001) και το NIHSS
(σχετικός κίνδυνος 1,20, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 1,16-1,25, p<0,001).

Αποτελέσματα
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, 34 ασθενείς εμφάνισαν πυελονεφρίτιδα (3,7% του συνόλου). Οι ασθενείς που εμφάνισαν πυελονεφρίτιδα είχαν σε υψηλότερο ποσοστό λειτουργική εξάρτηση από τους

Συμπεράσματα
Σε ασθενείς με οξύ ΑΕΕ, η εμφάνιση πυελονεφρίτιδας φαίνεται να αποτελεί δείκτη βαρύτητας του
ΑΕΕ και όχι ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα
δυσμενούς έκβασης.

Σκοπός
Οι ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) έχουν αυξημένο κίνδυνο πυελονεφρίτιδας. Ωστόσο, δεν είναι σαφής η προγνωστική σημασία της εμφάνισης πυελονεφρίτιδας στους
ασθενείς αυτούς. Σκοπός της παρούσας μελέτης
ήταν η εκτίμηση αυτής της συσχέτισης.
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Συσχέτιση ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο που απεβίωσαν εντός 10 ημερών από
τη διάγνωσή τους, με ιστορικό δυσλιπιδαιμίας
και σακχαρώδη διαβήτη
Συμεωνίδης Δ., Σούμπουρου Ε., Μουστάκα Β., Λιναρδάκη Γ., Αντωνόπουλος Σ.
Β’ Παθολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο, Πειραιάς

Σκοπός
Στη μελέτη περιλαμβάνονται ασθενείς με αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο ισχαιμικού τύπου, οι οποίοι
απεβίωσαν εντός 10 ημερών από την εισαγωγή τους.
Στόχος είναι να μελετήσουμε τη συσχέτιση τους με
ιστορικό δυσλιπιδαιμίας και σακχαρώδη διαβήτη,
υπό αγωγή. Επίσης θα γίνει και αναφορά στην εντόπιση του εγκεφαλικού επεισοδίου, αναφορικά με τον
ή τους προσβεβλημένους εγκεφαλικούς λοβούς.
Μέθοδος
Στην μελέτη περιλαμβάνονται 108 ασθενείς που εισήχθησαν στην κλινική μας με απεικονιζόμενο από
αξονική τομογραφία εγκεφαλικό επεισόδιο ισχαιμικού τύπου. Συμμετέχουν μόνο ασθενείς που ελάμβαναν αγωγή για τις ανωτέρω παθήσεις. Επίσης από τα
πορίσματα των απεικονίσεων μας ενδιαφέρει η εντόπιση ανατομικά του επεισοδίου. Τέλος, τα αποτελέσματα αφορούν ασθενείς οι οποίοι απεβίωσαν εντός
10 ημερών από την εισαγωγή τους.
Αποτελέσματα
Από το σύνολο των ασθενών απεβίωσε στο χρονι-
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κό διάστημα που μελετάμε το 30%. Από αυτούς το
60% είχε ιστορικό δυσλιπιδαιμίας υπό αγωγή, εκ των
οποίων το 30% είχε τιμές LDL>115mg/dl. Το 30%
των θανόντων είχε ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη υπό
αγωγή.
Επίσης 22% ανέφερε στο ατομικό αναμνηστικό του
και τις δύο νόσους, ενώ ελάμβαναν αντίστοιχη φαρμακευτική αγωγή. Τέλος, το 88% των ασθενών που
απεβίωσαν είχαν στην αξονική τομογραφία εγκεφάλου είχε μετωποβρεγματική εντόπιση του εγκεφαλικού επεισοδίου, με την προσβολή να αφορά και τους
δύο εγκεφαλικούς λοβούς.
Συμπεράσματα
Το ιστορικό δυσλιπιδαιμίας, αποτελεί όχι μόνο παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά
επηρεάζει και την πρόγνωση. Η συνύπαρξη με σακχαρώδη διαβήτη, αποτελεί κακό προγνωστικό παράγοντα, για την πορεία της νόσου. Τέλος, ένα ιδιαίτερο συμπέρασμα αποτελεί η μετωποβρεγματική
εντόπιση του εγκεφαλικού επεισοδίου, χωρίς στη
παρούσα φάση να μπορεί να γίνει ερμηνεία του
γεγονότος.
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Παράγοντες που σχετίζονται με καθυστερημένη
άφιξη στο τμήμα επειγόντων σε ασθενείς με οξύ
ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Δημητρίου Π., Τζιόμαλος Κ., Χρήστου Κ., Κωστάκη Σ., Αγγελοπούλου Σ.Μ.,
Παπαγιάννη Μ., Ζτρίβα Ε., Χατζόπουλος Γ., Σαββόπουλος Χ., Χταζητόλιος Α.Ι.
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Οι προνοσοκομειακές καθυστερήσεις αποτελούν
ένα από τα σημαντικότερα αίτια που αποκλείουν
τους ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο από τη συνιστώμενη θεραπεία που είναι η ενδοφλέβια θρομβόλυση.
Σκοπός μας ήταν η ανάλυση αυτών των καθυστερήσεων και των παραγόντων που σχετίζονται
με αυτές. Μελετήσαμε προοπτικά 682 ασθενείς οι
οποίοι εισήχθηκαν στην κλινική μας με οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο.Οι συσχετισμοί ανάμεσα στην
άφιξη εντός 4.5 ή 3 ωρών και διάφορων μεταβλητών έγιναν μέσω πολυπαραγοντικής λογικής παλινδρόμησης. Η συνολική μέση καθυστέρηση από
την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την άφιξη
στο Τμήμα Επειγόντων ήταν 2.06 ώρες (0-168
ώρες). 469(68.8%) ασθενείς αφίχθηκαν εντός 4.5
ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων και 385
(56.5%) αφίχθηκαν εντός 3 ωρών από την έναρξη
των συμπτωμάτων. Σε αυτή τη μελέτη και σε πολυπαραγοντική ανάλυση οι παράγοντες που βρέθηκαν να σχετίζονται με άφιξη εντός 4.5 ωρών ήταν

η χρήση ασθενοφόρου(ΕΚΑΒ) (OR 2.56,CI 1.344.89, p 0.004), το οικογενειακό ιστορικό εγκεφαλικού (OR 3.75,CI 1.51-11.49,p 0.009), και οι ασθενείς που δεν κάπνισαν ποτέ (OR2.75,CI1.23-6.08,p
0.012). Σε πολυπαραγοντική ανάλυση οι παράγοντες που βρέθηκαν να σχετίζονται με άφιξη εντός
3 ωρών ήταν η χρήση ασθενοφόρου (OR 6.48,CI
2.55-17.85,p 0.0001) και ένα μέτριο επίπεδο βαρύτητας(5-14) κατά την εισαγωγή σύμφωνα με την
κλίμακα National Institutes of Health Stroke Scale
(OR 0.37,CI 0.15-0.86, p 0.02).
Τα ευρήματα μας καταδεικνύουν ότι υπάρχουν
σημαντικές καθυστερήσεις στη διαχείριση των ασθενών με οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο και επισημαίνει
μεταβλητούς παράγοντες, όπως ο τύπος μεταφοράς
και οι καπνιστικές συνήθειες, που θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν για προληπτικά προγράμματα ενημέρωσης του κοινού. Τελικός σκοπός είναι η
αύξηση των ασθενών με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο που θα λάβουν ενδοφλέβια θρομβόλυση και
θα έχουν καλύτερη πρόγνωση.
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Αίσθηση συνεκτικότητας και επίτευξη λιπιδαιμικών
στόχων σε πληθυσμό διαβητικών ασθενών
σε ιατρείο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Ανυφαντάκης Δ.1, Ανυφαντάκης Α.2, Καστανάκης Σ.3
Κέντρο Υγείας Κισσάμου, Χανιά Κρήτης
Ενδοκρινολογική Κλινική Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου
3
Παθολογική Κλινική, Αγιος Γεώργιος Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων Κρήτης
1

2

Σκοπός
Η θεωρία της «αίσθηση συνεκτικότητας» (sense of
coherence, SOC) του Aaron Antonovsky και η επίδραση της στους δείκτες υγείας έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια.
Η SOC αναφέρεται στο βαθμό τον οποίο ένα άτομο
έχει ένα διαρκές έντονο και δυναμικό αίσθημα αυτοπεποίθησης κατά την αντιμετώπισης στρεσογόνων
καταστάσεων
Υλικό και Μέθοδος
120 ασθενείς (60 άνδρες και 60 γυναίκες) με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ που εξετάστηκαν σε τακτικό ιατρείο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου Χανίων από τον
Ιανουάριο του 2016 ως τον Ιανουάριο του 2017 αποτέλεσαν τον πληθυσμό της μελέτης. To ερωτηματολόγιο
της αίσθησης συνεκτικότητας με τα 29 ερωτήματα μεταφρασμένο και σταθμισμένο στα ελληνικά, συμπληρώθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες. Καταγράφηκε το
ατομικό ιστορικό, το λιπιδαιμικό προφίλ και οι καπνιστικές συνήθειες του δείγματος. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πακέτο SPSS v 20.
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Αποτελέσματα
Η μέση ηλικία του δείγματος μας ήταν 67.5 ± 7.2
έτη. Άτομα με χαμηλή αίσθηση συνεκτικότητας παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μεγαλύτερες τιμές
χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτείνης χαμηλής πυκνότητας (LDL) και τριγλυκεριδίων (p<0.001). Αξιοσημείωτο είναι ότι 9 στους 10 ασθενείς με SOC total
score < 100 είχαν τιμή LDL>100mg/dl. Επιπλέον
οι ασθενείς με χαμηλή SOC παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μεγαλύτερη επίπτωση καπνίσματος
(p<0.001).
Συμπεράσματα
H ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται επιτυχώς στρεσογόνους παράγοντες του περιβάλλοντος
όπως αυτή μετρήθηκε με την αίσθηση συνεκτικότητας στο υπο μελέτη δείγμα των διαβητικών ασθενών φαίνεται να έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην
επίτευξη των λιπιδαιμικών στόχων και στην επίπτωση του καπνίσματος. Το γεγονός αυτό μένει να
επιβεβαιωθεί με μεγαλύτερες πολυκεντρικές μελέτες παρατήρησης.
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Μελέτη του κόστους διατροφής σε ασθενείς
με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
Τζοροβίλη Ε.1, Χρυσοχόου Χ.2, Φιλίππου Α.1, Ιωσηφίδης Σ.1, Μπέη Ε.2,
Κωνσταντίνου Κ.2, Παναγιωτάκος Δ.1, Τούσουλης Δ.2
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής/ Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα
2
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο, Αθήνα, Ελλάδα
1

Εισαγωγή-Σκοπός
Είναι γνωστό ότι η προσκόλληση στο Μεσογειακό
πρότυπο διατροφής συμβάλλει στην πρόληψη του
καρδιαγγειακού κινδύνου. Σκοπός της παρούσας
εργασίας είναι ο υπολογισμός του κόστους-οφέλους
της Μεσογειακής διατροφής στην πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων, σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.
Υλικό-Μέθοδος
Συλλέχθηκαν στοιχεία από 263 ασθενείς της Α›
Καρδιολογικής Κλινικής της Ιατρικής σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών (63±13 ετών, 84% άνδρες).
Προκειμένου να υπολογιστεί το συνολικό κόστος
της Μεσογειακής διατροφής, αρχικά υπολογίστηκε το μέσο κόστος ανά μερίδα για κάθε ομάδα τροφίμου και στη συνέχεια πολλαπλασιάστηκε με την
μηνιαία συχνότητα κατανάλωσης των μικρομερίδων για κάθε ομάδα τροφίμου. Τα μεγέθη των μικρομερίδων, βασίστηκαν στις διατροφικές οδηγίες

για ενηλίκους στην Ελλάδα (Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας, 1999). Το συνολικό κόστος από την υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής υπολογίστηκε
σε €/μήνα, ενώ ο βαθμός προσκόλλησης μετρήθηκε
με το MedDietScore διατροφικό σκορ.
Αποτελέσματα
Το μέσο μηνιαίο κόστος της πλήρους προσκόλλησης
στη μεσογειακή διατροφή υπολογίστηκε 178,62€. Η αυξημένη προσκόλληση στη Μεσογειακή διατροφή συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακού επεισοδίου 1 έτος μετά τη νοσηλεία (0,96, 95%ΔΕ 0,92, 1,00).
Συμπεράσματα
Χωρίς να παραγνωρίζεται η ανάγκη για τήρηση της
φαρμακευτικής αγωγής, η παρούσα ανάλυση ανέδειξε ότι η υγιεινή διατροφή αποτελεί ένα ιδιαίτερα
αποτελεσματικό αλλά και οικονομικό μοντέλο για
την μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων, σε
ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.
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Λύση του μεταβολικού συνδρόμου έπειτα από
μια παρέμβαση απώλειας βάρους βασισμένης
στον μεσογειακό τρόπο ζωής σε ασθενείς
με αποφρακτική άπνοια ύπνου:
τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή
Γεωργούλης Μ.1, Κεχριμπάρη Ι.1, Λάμπρου Κ.2, Παρασκευόπουλος Λ.1, Μουράτη Ε.1,
Βαγιάκης Ε.2, Γιαννακούρης Ν.1, Κοντογιάννη Μ.1
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα.
2
Κέντρο Μελέτης Ύπνου, Α› Κλινική Εντατικής Θεραπείας,
Γενικό Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Αθήνα, Ελλάδα

1

Εισαγωγή-Σκοπός
Η αποφρακτική άπνοια ύπνου (OSA) θεωρείται
εκδήλωση του μεταβολικού συνδρόμου (ΜΣ) στο
αναπνευστικό σύστημα υπέρβαρων ατόμων, ενώ η
θεραπεία εκλογής της νόσου (CPAP) έχει αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα στη βελτίωση καρδιομεταβολικών δεικτών. Σκοπός της εργασίας ήταν
η διερεύνηση της υπεροχής μιας παρέμβασης απώλειας βάρους βασισμένης στον Μεσογειακό τρόπο
ζωής (MTZ) σε συνδυασμό με τη CPAP, στη βελτίωση του ΜΣ σε ασθενείς με OSA, σε σύγκριση με
τη συνήθη φροντίδα των ασθενών (μόνο CPAP).
Υλικό-Μέθοδος
86 νεοδιαγνωσμένοι υπέρβαροι ασθενείς (35,6±6,2
kg/m2, 48 ± 10 ετών, 77% άνδρες) με επιβεβαιωμένη μέσω πολυϋπνογραφίας μέτρια-σοβαρή OSA
τυχαιοποιήθηκαν είτε στην ομάδα ελέγχου (ΟΕ,
n=43), η οποία έλαβε CPAP και γραπτές αδρές οδηγίες τρόπου ζωής, είτε στην ομάδα MTZ (ΟΜΤΖ,
n=43), η οποία έλαβε CPAP και υποβλήθηκε σε μια
εντατική 6μηνη παρέμβαση απώλειας βάρους βα-
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σισμένη στον ΜΤΖ. Στους ασθενείς αξιολογήθηκαν
ανθρωπομετρικά, κλινικά και βιοχημικά δεδομένα και εκτιμήθηκε η παρουσία του ΜΣ. Η ανάλυση
πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
«πρόθεση για θεραπεία».
Αποτελέσματα
Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά των δύο ομάδων κατά την αρχική
αξιολόγηση. Στο τέλος της παρέμβασης, η ΟΜΤΖ
εμφάνισε χαμηλότερα επίπεδα γλυκόζης και τριγλυκεριδίων και υψηλότερα επίπεδα HDL-χοληστερόλης, σε σχέση με την ΟΕ (όλα τα Pμεταξύ_
ομάδων <0,05). Η παρουσία ΜΣ αυξήθηκε κατά
11,6% στην ΟΕ, ενώ μειώθηκε κατά 34,9% στην
ΟΜΤΖ (Pμεταξύ_ομάδων= 0,003).
Συμπεράσματα
Ο συνδυασμός της CPAP με μια παρέμβαση απώλειας βάρους, βασισμένης στον ΜΤΖ, μειώνει σημαντικά τον επιπολασμό του ΜΣ σε ασθενείς με
OSA.
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Αιτιολογικοί μηχανισμοί σύνδεσης
της «ψυχολογικής δυσφορίας» με την εκδήλωση
καρδιαγγειακών νοσημάτων: μελέτη αττικη
Κόλλια Ν.1, Παναγιωτάκος Δ.Β.1, Γεωργουσοπούλου Ε.1, Χρυσοχόου Χ.2, Χρήστου Α.Β.1,
Γεωργιόπουλος Γ.2, Γκρέκας Α.1, Σκούμας Ι.2, Τούσουλης Δ.2, Στεφανάδης Χ.2, Πίτσαβος Χ.2
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα
2
1η Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Ιατρική σχολή,
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

1

Εισαγωγή-Σκοπός
Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα καθιστούν το
άγχος και την κατάθλιψη ως καθιερωμένους παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση καρδιαγγειακών
νοσημάτων (ΚΑΝ). Στην παρούσα εργασία ο όρος
«Ψυχολογική Δυσφορία» (ΨΥΔΥ) αναφέρεται στη
συνύπαρξη αγχώδους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας με σκοπό τη διερεύνηση των αιτιολογικών
μονοπατιών σύνδεσής της με την εκδήλωση ΚΑΝ.
Υλικό-Μέθοδος
Στα πλαίσια της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ (2002–2012), πραγματοποιήθηκε ψυχολογική αξιολόγηση 853 ενηλίκων χωρίς προηγούμενο ιστορικό ΚΑΝ. Η μέθοδος
της Ανάλυσης Διαδρομών (Path Analysis) εφαρμόστηκε για τον έλεγχο των μηχανισμών σύνδεσης
ΨΥΔΥ-ΚΑΝ.

Αποτελέσματα
Τρία μονοπάτια σύνδεσης ΨΥΔΥ-ΚΑΝ επαληθεύτηκαν: α) μέσω της έλλειψης φυσικής δραστηριότητας,
β) μέσω της φλεγμονής (αυξημένα επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεΐνης) και γ) μέσω του αυξημένου επιπολασμού μεταβολικού συνδρόμου.
Συμπεράσματα
Συμπεριφοριστικές και κλινικές παράμετροι φαίνεται να συνδέουν την ΨΥΔΥ με την ανάπτυξη
ΚΑΝ. Οι ψυχολογικές εκτιμήσεις θα πρέπει να
θεωρηθούν ως μια ξεχωριστή πτυχή στις στρατηγικές πρόληψης των ΚΑΝ, οι οποίες οφείλουν να
στοχεύουν σε παρεμβάσεις για τη διακοπή των
οδών σύνδεσης.

Διάγραμμα 1. Εκτιμώμενο μοντέλο των μηχανισμών σύνδεσης
ΨΥΔΥ-ΚΑΝ. Οι αναφερόμενες επιδράσεις της
ΨΥΔΥ είναι ανά 10 μονάδες αύξησης σε κλίμακα
0–100. Μαύρη διαδρομή:
Θετική συσχέτιση, Κόκκινη διαδρομή: Αρνητική
συσχέτιση, α = 10%. Εγγύτητα στη Μεσογειακή
διατροφή: 1 = Μακριά, 2 =
Κοντά, 3 = Πολύ κοντά.
© 2017 Hellenic Atherosclerosis Society
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Η συνδυασμένη επίδραση άγχους και κατάθλιψης
στη 10ετη επίπτωση καρδιαγγειακών νοσημάτων:
μελέτη αττικη
Κόλλια Ν.1, Παναγιωτάκος Δ.Β.1, Γεωργουσοπούλου Ε.1, Χρυσοχόου Χ.2, Πιτταράκη Ε.1,
Καμπαξής Μ.2, Ζάνα Α.1, Σκούμας Ι.2, Τούσουλης Δ.2, Στεφανάδης Χ.2, Πίτσαβος Χ.2
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα
2
1η Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Ιατρική σχολή,
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

1

Εισαγωγή-Σκοπός
Αν και οι μελέτες που υπογραμμίζουν την επιβαρυντική επίδραση του άγχους και της κατάθλιψης
ξεχωριστά στην εκδήλωση καρδιαγγειακών νοσημάτων (ΚΑΝ) είναι πολυάριθμες, πολύ λιγότερα
είναι γνωστά για τη συνδυασμένη επίδραση των
δύο διαταραχών. Λόγω της υψηλής συννοσηρότητάς τους, εγείρονται προβλήματα πολυσυγγραμμικότητας κατά την εφαρμογή των στατιστικών
ελέγχων που καθιστούν δύσκολη την ταυτόχρονη
μελέτη τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν
ο υπολογισμός της κοινής συνιστώσας των δύο διαταραχών και η αξιολόγηση της επίδρασής της στην
10ετή επίπτωση ΚΑΝ.
Υλικό-Μέθοδος
Στα πλαίσια της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ (2002–2012), πραγματοποιήθηκε ψυχολογική αξιολόγηξση σε 853 ενήλικες χωρίς προηγούμενο ιστορικό ΚΑΝ. Η λανθάνουσα κοινή συνιστώσα άγχους-κατάθλιψης εκτίμηθηκε,
η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως «ψυχολογική δυ-
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σφορία» (ΨΥΔΥ, εύρος: 0–100), με την εφαρμογή της
Item Response Theory (IRT), όπου μεγαλύτερες τιμές
στην ΨΥΔΥ υποδηλώνουν περισσότερη δυσφορία.
Αποτελέσματα
Άτομα με αυξημένη ΨΥΔΥ κατά 10 μονάδες είχαν
κατά μέσο όρο 20% μεγαλύτερη πιθανότητα για
εκδήλωση ΚΑΝ στη δεκαετία (ΣΛ=1,2 – 95% ΔΕ:
0,99–1,5). Επίσης, η ΨΥΔΥ ήταν αυξημένη στις γυναίκες (p=0,002) και σε άτομα χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου (p<0,001) ή με καθιστική ζωή (p<0,001).
Συμπεράσματα
Η χρήση ψυχομετρικών εργαλείων σφαιρικής/
ολιστικής αξιολόγησης θα ήταν χρήσιμη κατά τον
εντοπισμό των ομάδων υψηλού κινδύνου δεδομένου ότι οι ψυχολογικές διαταραχές παρουσιάζουν υψηλότατη συννοσηρότητα και πιθανότατα ασκούν συνεργιστική επίδραση στην εκδήλωση
καρδιαγγεικών νοσημάτων.
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Συμμόρφωση των ασθενών με υπερλιπιδαιμία
και καρδιαγγειακός κίνδυνος - antler: Αtorvastatinn study in cardiovascular disease risk
Σημαντηράκη Δ., Καραγιοβανάκη Σ., Παπαναστασίου Π.
Τμημα Κλινικης Έρευνας, Elpen A.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία

Εισαγωγή
Η συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή με ατορβαστατίνη είναι σημαντική για τους ασθενείς με υπερλιπιδαιμία και άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού
κινδύνου.
Σκοπός
Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ατορβαστατίνης στην επίτευξη του στόχου των λιπιδίων ,
LDL-C, HDL-C, T-CHOL, στα δοσολογικά σχήματα των 20 & 40 mg καθώς και η εκτίμηση του 10ετούς
καρδιαγγειακού κινδύνου με τους πίνακες SCORE.
Εκτιμήθηκε επιπρόσθετα η Συμμόρφωση στην θεραπεία με την κλίμακα 8-item Morisky Medication
Adherence Scale.
Υλικό-Μέθοδος
Mη παρεμβατική, πολυκεντρική κλινική μελέτη παρατήρησης στην οποία εντάχθηκαν 721 ασθενείς (484
άνδρες), ηλικίας 62±12 ετών. Σε επαναλαμβανόμενες ιατρικές επισκέψεις 0,2,4 μηνών καταγράφηκαν
ο 10ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος, η κατηγορία του
κινδύνου (SCORE) και η συμμόρφωση στη θεραπεία.

Αποτελέσματα
Το 50% των ασθενών είχε αμιγή και μεικτή δυσλιπιδαιμία, το 30% υπερχοληστερολαιμία, το 7% οικογενή δυσλιπιδαιμία ενώ το 13% υπερλιπιδαιμία.
Στο βασικό χρόνο το λιπιδαιμικό προφίλ των ασθενών ήταν: TCHOL 223±51mg/dL - LDL 143 ± 43mg/
dL - TG 162 ± 78mg/dL - HDL 44±13mg/dL. Με το
πέρας 4 μηνών θεραπείας καταγράφησαν μειωμένες
τιμές TCHOL (175 ± 36mg/dL, p<0,001) - LDL(100 ±
30mg/dL, p<0,001) και TG(138±48mg/dL, p<0,001).
Στις τιμές HDL, παρατηρήθηκε μικρή αύξηση (48 ±
12mg/dL, p<0,001). Η εκτίμηση του 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου μειώθηκε αφ ενός στο ποσοστό των
ασθενών από 90 σε 40% και αφ ετέρου στο σύνολο μειώθηκε η κατηγορία (επίπεδο) κινδύνου. Πλήρη συμμόρφωση στη θεραπεία παρουσίασε το 35% των ασθενών βάσει του 8-MMAS ερωτηματολογίου ενώ τη μη
συμμόρφωση το 22% κατά την 1η επίσκεψη.
Συμπεράσματα
Η συμμόρφωση αποτελεί σημαντική παράμετρο
στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας με ατορβαστατίνη στην υπερλιπιδαιμία καθώς στη μείωση του
10ετή κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών
συμβαμάτων.
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Οικονομική κρίση και κρίση υγείας ηλικιωμένων
νησιωτών της μεσογείου:
Διεθνής πολυκεντρική μελέτη medis
Φωσκόλου Α.1, Τυροβολάς Σ.1,2, Σούλης Γ.1, Ματάλα Α.1, Πολυχρονόπουλος Ε.1,
Μαριόλης Α.3, Λιονής Χ.4, Ζεϊμπέκης Α.5, Μπουντζιούκα Β.1, Τυροβολά Δ.1, Γκότσης Ε.1,
Μεταλληνός Γ.1, Συντώσης Λ.1,6, Παναγιωτάκος Δ.1
1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
2
Parc Sanitari Sant Joan de Deu, Fundacio Sant Joan de Deu, CIBERSAM, Universitat de Barcelona
3
Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης
4
Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
5
Κέντρο Υγείας Καλλονής, Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης
6
Department of Kinesiology and Health, School of Arts and Sciences, Rutgers University

Σκοπός της εργασίας
Η αποτίμηση του ρόλου της οικονομικής κρίσης και
η επίπτωσή της στον τρόπο ζωής και την υγεία των
ηλικιωμένων κατοίκων των νησιών της Μεσογείου.
Υλικό και Μέθοδος: Από το 2005-2017, 3131 άτομα
από 26 νησιά της Μεσογείου και την αγροτική περιοχή της Μάνης, ηλικίας άνω των 65 ετών συμμετείχαν
εθελοντικά στη μελέτη. Ανθρωπομετρικά, κοινωνικο-δημογραφικά, ψυχολογικά (Geriatric Depression
Scale εύρους 0-15) και κλινικά χαρακτηριστικά προσδιορίστηκαν μέσω έγκυρων και σταθμισμένων ερωτηματολογίων. Το 2009 ορίστηκε ως έτος αναφοράς
έναρξης οικονομικής κρίσης.
Αποτελέσματα
Πριν το 2009 το ποσοστό των ατόμων με σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης (1% vs 6%, p<0.001) και με
σακχαρώδη διαβήτη (22% vs 27%, p=0.001) ήταν μικρότερο από αυτό μετά το 2009. Επιπλέον, πριν το
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2009, κάπνιζαν λιγότερα άτομα (38% vs 47%, p=0.02),
είχαν περισσότερους φίλους (10±13 vs 5±5, p<0.001)
και μικρότερο ποσοστό ηλικιωμένων ατόμων συνέχιζε να εργάζεται (12% vs 18%, p<0.001). Όμως, μετά
το 2009 τα άτομα που είχαν φυσική δραστηριότητα αυξήθηκαν (47% vs 38%, p<0.001) και αντίστοιχα
μειώθηκε ο δείκτης μάζας σώματος (28±4.5 vs 29±4.8,
p=0.01). Τέλος, μετά το 2009, μειώθηκαν τα ποσοστά
των ατόμων που είχαν υπέρταση (63% vs 71, p<0.001)
και δυσλιπιδαιμία (47% vs 54%, p<0.001).
Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, αν και η οικονομική κρίση επηρέασε και επηρεάζει αρνητικά πολλές συνήθειες και παράγοντες του τρόπου ζωής των ηλικιωμένων, η εξέλιξη της επιστήμης της υγείας συνέβαλλε στη μείωση
–του επιπολασμού της υπέρτασης, της δυσλιπιδαιμίας και του αυξημένου βάρους– παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά.
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Παράγοντες του τρόπου ζωής, καθοριστές
πορείας υγιούς γάρανσης: αποτελέσματα
διεθνούς πολυκεντρικής μελέτης medis
Φωσκόλου Α.1, Μαγριπλή Ε.1, Τυροβολάς Σ.1,2, Σούλης Γ.1, Μπουντζιούκα Β.1,
Πολυχρονόπουλος Ε.1, Μαριόλης Α.3, Αναστασίου Φ.4, Γκότσης Ε.1, Μεταλληνός Γ.1,
Τυροβολά Δ.1, Πολυστιπιώτη Α.1, Ματάλα Α.1, Λιονής Χ.4, Ζεϊμπέκης Α.5,
Συντώσης Λ.1,6, Παναγιωτάκος Δ.1
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
2
Parc Sanitari Sant Joan de Deu, Fundacio Sant Joan de Deu, CIBERSAM, Universitat de Barcelona
3
Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης
4
Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
5
Κέντρο Υγείας Καλλονής, Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης
6
Department of Kinesiology and Health, School of Arts and Sciences, Rutgers University
1

Σκοπός της εργασίας
Η αξιολόγηση της τάσης των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα καθώς
και των παραγόντων του τρόπου ζωής στο βάθος των
ετών σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών που ζουν στη
Μεσόγειο.
Υλικό και μέθοδος
Από το 2005-2017, 3131 άτομα από 26 νησιά της Μεσογείου και την αγροτική περιοχή της Μάνης, ηλικίας
άνω των 65 ετών συμμετείχαν εθελοντικά στη μελέτη.
Ανθρωπομετρικά, κοινωνικο-δημογραφικά, κλινικά
και διατροφικά χαρακτηριστικά προσδιορίστηκαν
μέσω έγκυρων και σταθμισμένων ερωτηματολογίων.
Το φορτίο των σχετιζόμενων, με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, παραγόντων υπολογίστηκε έμμεσα ως το συνολικό σκορ (εύρος 0-4) των τεσσάρων κύριων παραγόντων (υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία, διαβήτης,
παχυσαρκία).
Αποτελέσματα
Μείωση κατά 0,7% στον επιπολασμό του καπνί-

σματος (p<0,001), της φυσικής δραστηριότητας
(p=0,001) και της συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις (p=0,001) για κάθε έτος αύξησης της ηλικίας παρατηρήθηκε μεταξύ των ηλικιωμένων της Μεσογείου.
Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (έως 2 ποτήρια κρασί/
ημέρα) αυξήθηκε στο πέρασμα των ετών (31,4%±28,
p=0,008), ενώ η υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής παρέμεινε σταθερή (-1,5%±1,2, p=0,9). Το φορτίο
των σχετιζόμενων με τα καρδιαγγειακά νοσήματα
παραγόντων σχετίστηκε αντιστρόφως ανάλογα με
την ηλικία. Η σχέση που χαρακτηρίζει καλύτερα τη
γήρανση με το συνολικό καρδιομεταβολικό φορτίο
είναι η “U-shaped” (p<0,001).
Συμπεράσματα
Το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί, παρόλα αυτά οι παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία ζωής και τις τροχιές υγιούς γήρανσης επιδέχονται αλλαγές και βελτιώσεις. Καθίσταται σαφές πως στρατηγικές υγιούς
γήρανσης, στις οποίες θα έχουν ληφθεί υπόψη όλες
οι παράμετροι της υγείας, θα πρέπει να εφαρμοστούν
ώστε η πορεία της ζωής να είναι μακρά και υγιής.
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Η σχέση μεταξύ της ελληνικής ορθόδοξης νηστείας
και συμπεριφορικών καρδιαγγειακών παραγόντων
κινδύνου στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Αναστασάκη Μ., Λιναρδάκης Μ., Παπαδάκη Σ., Βασιλάκη Ε., Ντάουκερ Γ.,
Ανυφαντάκης Δ., Συμβουλάκης Ε.Κ., Λιονής Χ.
Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

Εισαγωγή
Ο γηγενής Κρητικός πληθυσμός ήταν παραδοσιακά χαμηλού κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, στοιχείο όμως που φαίνεται να μεταβάλλεται τα
τελευταία χρόνια. Δημοσιευμένες μελέτες αναδεικνύουν ότι η θρησκευτικότητα ενέχει θετική επίδραση σε
ποικίλους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου.
Σκοπός: Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της νηστείας της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας και έξι συμπεριφορικών παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου (ΣΠΚΚ) σε ασθενείς Γενικών Ιατρών (ΓΙ), 40 ετών
και άνω, στην περιφέρεια Κρήτης.
Μέθοδοι
Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη, με στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία, όπου επιλέχθηκαν 76 ΓΙ από τους οποίους 33 δέχτηκαν να συμμετάσχουν. Μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών αρχείων
συλλέχθηκαν δεδομένα για 25 ασθενείς ανά ΓΙ, σχετικά με κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά και
παράγοντες καρδιαγγειακούς κινδύνου.
Αποτελέσματα
Συμμετείχαν 810 ασθενείς (μέση ηλικία 65,2 έτη,
55.8% γυναίκες). Οι πιο συχνοί ΣΠΚΚ ήταν το αυξημένο σωματικό βάρος (81,4%) και η έλλειψη φυσικής
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δραστηριότητας (74,9%). Με πολλαπλή παρουσία
ΣΠΚΚ (3+ παράγοντες) βρέθηκε το 54,4%. Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό φάνηκε να τηρεί τη νηστεία
σε κάποιες από τις περιόδους της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας (62,0%; 95%ΔΕ: 58,5%-63,3%) σε
αντίθεση με εκείνους που δεν ακολουθούσαν καμία
νηστεία (38,0%; 95%ΔΕ: 34.7%-41.5%). Εκείνοι που
τηρούσαν τη νηστεία σε σχέση με όσους δεν τηρούσαν, είχαν επίσης σημαντικά χαμηλότερη συχνότητα αυξημένης κατανάλωσης οινοπνεύματος (13,9%
έναντι 21,1%, p=0.008), καπνίσματος (14,9% έναντι
26,3%, p<0.001), χαμηλής κατανάλωσης λαχανικών/
φρούτων (52,4% έναντι 59,7%, p=0.041) ή πολλαπλής
παρουσίας 3+ ΣΠΚΚ (50,8% έναντι 60,4%, p=0.016).
Η ανάλυση αντιστοιχιών ανέδειξε ότι οι συμμετέχοντες που τηρούσαν κάποια νηστεία ήταν πλησιέστερα στην απουσία ΣΠΚΚ, ενώ όσοι δεν τηρούσαν
ήταν πιο κοντά στην πολλαπλή τους παρουσία.
Συμπεράσματα
Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν ενδείξεις
ευεργετικής επίδρασης της νηστείας στη μείωση των
ΣΠΚΚ και χρίζουν περαιτέρω διερεύνησης για τους
υποκείμενους επεξηγηματικούς παράγοντες αλλά
και για τη χρήση τους στις πολιτικές και τις υπηρεσίες υγείας.
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Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών
με αρτηριακή υπέρταση ένα έτος μετά από
θεραπεία με σαρτάνες
Λάμπας Ε., Σεραφείμ Χ., Στεφανόπουλος Α., Χαραλάμπους Ν., Σιρμπιλάντζε Τ.,
Τασσόπουλος Γ., Πούλος Ι., Καπουράλος Α., Χατζόπουλος Α., Ρόζη Φ., Χέρας Π.
Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Άργους, Άργος
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εκτίμηση
της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής(ΣΥΠΙ) των ασθενών με αρτηριακή υπέρταση(ΑΥ)ένα
έτος μετά την έναρξη αγωγής με σαρτάνες. Η εκτίμηση αυτή επικεντρώθηκε σε 3 βασικές διαστάσεις
που αφορούν στη σωματική, στη ψυχική και στην
κοινωνική υγεία των ασθενών.
Υλικό-Μέθοδος
Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε την
περίοδο 2016-2017 με τη χρήση του οργάνου μέτρησης επισκόπηση υγείας SF-36, οι 36 ερωτήσεις του
οποίου συνθέτουν οκτώ κλίμακες σωματικής και
ψυχοκοινωνικής υγείας. Το μέγεθος του δείγματος
ανήλθε σε 100 ασθενείς με ΑΥ, ένα χρόνο την έναρξη
αγωγής με σαρτάνη. Η πλειονότητα των ασθενών ήταν άνδρες (86,9%) και ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 65 ετών και άνω (47%) και των 56-64
ετών (25%).
Αποτελέσματα
Η βαθμολόγηση των κλιμάκων της επισκόπησης υγείας SF-36 έδωσε: σωματική λειτουργικό-

τητα 70.8,σωματικός ρόλος 63.7,σωματικός πόνος
48.5,γενική υγεία 62.2,ζωτικότητα 73.3, κοινωνική λειτουργικότητα 68.3, ρόλος συναισθηματικός 64.2 και
ψυχική υγεία 78.4. Η ανάλυση της γραμμικής παλινδρόμησης έδειξε ότι 6 από τις 8 κλίμακες της επισκόπησης υγείας SF-36,δηλαδή,σωματική λειτουργικότητα
(Β=0.860, t=5.901, p=0.000),σωματικός ρόλος (Β=0.658,
t=3.378, p=0.002),σωματικός πόνος (Β=0.639, t=4.079,
p=0.000),ζωτικότητα (Β=0.662, t=3.638, p=0.001),κοινωνική λειτουργικότητα (Β=-0.452, t=-2.986, p=0.005)
εξαρτώνται αρνητικά και από την ηλικία.
Συμπεράσματα
Οι ασθενείς με ΑΥ, ένα χρόνο μετά την θεραπεία με
σαρτάνες φαίνεται να εκτιμούν περισσότερο θετικά
την ψυχοκοινωνική(μέσος όρος 71.0)σε σχέση με την
σωματική υγεία(μέσος όρος 61.3)Η διαπίστωση αυτή
παραπέμπει στο θέμα της μη συμβατότητας των ατομικών εκτιμήσεων των ασθενών μεταξύ των αντικειμενικών(σωματική λειτουργικότητα, σωματικός
πόνος, γενική υγεία) και των υποκείμενων(ζωτικότητα, συναισθηματικός ρόλος, κοινωνική λειτουργικότητα, ψυχική υγεία)διαστάσεων της σχετιζόμενης
με την υγεία ποιότητα ζωής.
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Καρωτιδική θερμική ετερογένεια
και αορτική σκληρία
Κουτάγιαρ Ι., Βλαχόπουλος Χ., Τερεντές-Πρίντζιος Δ., Ρηγάτου Α., Ιωακειμίδης Ν.,
Γεωργακόπουλος Χ., Πάντου Σ., Αμπντερασούλ Μ., Τούτουζας Κ., Πίτσαβος Χ.,
Τούσουλης Δ.
Α’ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Ιπποκράτειο, Αθήνα, Ελλάδα

Εισαγωγή-Σκοπός
Ο σκοπός της μελέτης ήταν να καθοριστεί εάν η
θερμική ετερογένεια στις καρωτίδες σχετίζεται
με τις ελαστικές ιδιότητες της αορτής σε ασθενείς με οικογενή δυσλιπιδαιμία (FH) και αν η θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας επηρεάζει τη θερμική
ετερογένεια.
Υλικό και Μέθοδος
Είκοσι-εννέα ασθενείς με FH (μέση ηλικία 42 ± 13
έτη), χωρίς γνωστή καρδιαγγειακή νόσο, υπεβλήθησαν σε αξιολόγηση της καρωτιδικής θερμικής ετερογένειας (διαφορά θερμοκρασίας-ΔΤ) χρησιμοποιώντας την ακτινομετρία μικροκυμάτων (MWR).
Υπερηχογραφικά μετρήθηκε το πάχος του έσω-μέσου
χιτώνα (cIMT). Η αορτική σκληρία προσδιορίσθηκε
με τη μέτρηση της ταχύτητας του καρωτίδο-μηριαίου
σφυγμικού κύματος (cfPWV). Είκοσι ένας ασθενείς
έλαβαν θεραπεία για 6 μήνες με στατίνη ή / και εζετιμίμπη και η θερμική ετερογένεια εκτιμήθηκε μετά
τη θεραπεία.
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Αποτελέσματα
Υπήρξε μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ ΔΤ στις καρωτιδικές αρτηρίες και cfPWV (r = -0.397, p = 0.033),
καθώς και μία θετική συσχέτιση μεταξύ ΔΤ και cIMT
(r = 0.474, p = 0,009). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόμησης, η cfPWV παρουσίασε αρνητική
συσχέτιση με τη ΔT στις καρωτίδες (προσαρμοσμένο
R2 = 0,284, p = 0,006). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόμησης, το cIMT έδειξε θετική συσχέτιση με τη ΔT στις καρωτίδες (προσαρμοσμένο R2=
0.258, p = 0.048). Η θερμική ετερογένεια μετά από
6 μήνες θεραπείας μειώθηκε στατιστικά σημαντικά
(0,88 ± 0,42 0,58 ± να 0.29 ° C, p= 0,021).
Συμπεράσματα
Σε μια ομάδα ασθενών με FH η φλεγμονή του καρωτιδικού τοιχώματος συσχετίστηκε αντίστροφα με την
ελαστικότητα της αορτής, αλλά θετικά με το πάχος
του καρωτιδικού έσω-μέσου χιτώνα. Επιπλέον, η θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας μείωσε τη θερμική ετερογένεια μετά από ένα βραχύ διάστημα.
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24ωρη έναντι κλινικής συστολικής αρτηριακής
πίεσης: ποιά μπορεί να προβλέψει καλύτερα
την πρώιμη αρτηριακή σκληρία;
Άντζα Χ.1 , Δουνδουλάκης Ι.1, Νάτσης Μ.1, Σταμπουλή Σ.2, Κώτσης Β.1
Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης Καταγραφής
της Αρτηριακής Πίεσης, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
2
Α’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ, Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

1

Σκοπός
H διερεύνηση της καλύτερης μεθόδου πρόβλεψης της
πρώιμης αρτηριακής σκληρίας, μεταξύ 24ωρης και
κλινικής μέτρησης της αρτηριακής πίεσης.
Υλικό και Μέθοδος
Οι εθελοντές δεν είχαν λάβει ποτέ αντιυπερτασική
θεραπεία. Όλοι οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε 24ωρη
καταγραφή ΑΠ σε μία τυπική εργάσιμη ημέρα. Η
καρωτιδο-μηριαία ταχύτητα σφυγμικού κύματος (c-f
PWV) μετρήθηκε μετά από ανάπαυση 15 λεπτών σε
ύπτια θέση. Η PWV υπολογίσθηκε ως ο χρόνος μετάβασης του αρτηριακού παλμού κατά μήκος της
καρωτιδο-μηριαίας απόστασης διαιρεμένος με την
απόσταση αυτή. Η πρώιμη αρτηριακή σκληρία υπολογίστηκε βάση της ηλικίας και των τιμών του PWV,
βάση των κατευθυντήριων οδηγιών.
Αποτελέσματα
278 άτομα (47.5% άντρες) ηλικίας 47.1±22.9 ετών συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Στη μονοπαραγοντική

ανάλυση η κλινική συστολική αρτηριακή πίεση και η
μέση 24ωρη συστολική αρτηριακή πίεση συσχετίστηκε με την πρώιμη αρτηριακή σκληρία (p<0.001). Από
τη ROC καμπύλη για την πρώιμη αρτηριακή σκληρία, το εμβαδόν κάτω από τη καμπύλη για την 24ωρη
μέτρηση (0.723, p<0.001) ήταν μεγαλύτερο από αυτό
για την κλινική (0.692, p<0.001). Η πολυπαραγοντική
ανάλυση κατέδειξε ότι μόνο η μέση 24ωρη συστολική αρτηριακή πίεση (p<0.01), και όχι η κλινική, προβλέπει ανεξάρτητα την πρώιμη αρτηριακή σκληρία ύστερα από στάθμιση για την ηλικία, το φύλο,
το δείκτη μάζας σώματος, τα επίπεδα LDL, το e-GFR
και την κλινική συστολική αρτηριακή πίεση.
Συμπεράσματα
Η μέση 24ωρη συστολική αρτηριακή πίεση μπορεί
να προβλέψει την πρώιμη αρτηριακή σκληρία.
Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει την σημαντικότητα
της 24ωρης μέτρησης σε σύγκριση με την κλινική
μέτρηση για την εξακρίβωση των ασθενών υψηλού
κινδύνου.
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Επίδραση σε δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου
σχετιζόμενους με αιμοπετάλια του συνδυασμού
ροσουβαστατίνης με αποκλειστές των υποδοχέων
ατ1 της αγγειοτενσίνης (ιι) που διαθέτουν
διαφορετική ικανότητα ενεργοποίησης
των pparγ-υποδοχεων
Ρίζος Χ., Λυμπερόπουλος Ε., Τσιάρα Σ., Ελισάφ Μ.
Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή
Τα αιμοπετάλια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στην εμφάνιση και την εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης. Διάφοροι μορφολογικοί δείκτες των αιμοπεταλίων έχουν συσχετιστεί με τον κίνδυνο εμφάνισης
καρδιαγγειακής νόσου. Η επίδραση της χορήγησης
μίας αποτελεσματικής στατίνης μαζί με σαρτάνες
που έχουν διαφορετική ενδογενή δυνατότητα διέγερσης των PPARγ υποδοχέων σε αυτούς τους δείκτες δεν είναι γνωστή.
Μέθοδοι
Ασθενείς (n = 151) με υπέρταση, δυσλιπιδαιμία και
διαταραχή γλυκόζης νηστείας τυχαιοποιήθηκαν σε
ροσουβαστατίνη (10 mg/ημέρα) μαζί με τελμισαρτάνη 80 mg/ημέρα (ομάδα RT, n = 52) ή ιρμπεσαρτάνη 300 mg/ημέρα (ομάδα RI, n = 48) ή ολμεσαρτάνη
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20 mg/ημέρα (ομάδα RO, n = 51). Μετά από 6 μήνες
θεραπείας αξιολογήθηκαν οι μεταβολές των μορφολογικών δεικτών των αιμοπεταλίων.
Αποτελέσματα
Μετά από 6 μήνες θεραπείας ο αριθμός των αιμοπεταλίων, ο μέσος όγκος αιμοπεταλίων, το εύρος κατανομής των αιμοπεταλίων και το ποσοστό των μεγάλων αιμοπεταλίων παρέμειναν αμετάβλητα σε όλες
τις ομάδες. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά μεταξύ των ομάδων.
Συμπεράσματα
Ο συνδυασμός της ροσουβαστατίνης με σαρτάνες
που έχουν διαφορετική ικανότητα ενεργοποίησης
των PPARγ υποδοχέων δεν συσχετίστηκε με μεταβολές στους μορφολογικούς δείκτες των αιμοπεταλίων.

ΗΑΑ75

volume 8 | supplement 1 | december 2017

Σχέση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας
και των καθιστικών συμπεριφορών με την
εμφάνιση υπέρτασης σε παιδιά.
Μελέτη «healthy growth study»
Μποτέλλη Σ.1, Καράτζη Κ.Ζ.1, Μοσχωνής Γ.1, Κουμπίτσκη Α.1, Σιατίτσα Π.Ε.1, Λιόνης Χ.2,
Χρούσος Γ.3, Μανιός Ι.1
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα
2
Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Ηράκλειο,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη, Ελλάδα
3
Α’ Τμήμα Παιδιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, Αθήνα, Ελλάδα
1

Εισαγωγή - Σκοπός
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει σε ένα μεγάλο δείγμα παιδιών και εφήβων στην
Ελλάδα, την πιθανή συσχέτιση της φυσικής δραστηριότητας και των καθιστικών συμπεριφορών στην
υπέρταση.
Υλικό - Μέθοδος
Η «Healthy Growth Study», είναι μια συγχρονική
μελέτη η οποία έχει συλλέξει δεδομένα από μαθητές
9-13 ετών από 77 δημοτικά σχολεία τεσσάρων περιοχών της Ελλάδας. Στην παρούσα μελέτη, εκτιμήθηκαν σε 2.473 παιδιά (50,3% αγόρια) ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, η αρτηριακή πίεση, βιοχημικοί
δείκτες, διατροφική πρόσληψη καθώς και δείκτες
φυσική δραστηριότητας.
Αποτελέσματα
Τα παιδιά με συστολική ή διαστολική υπέρταση,
είχαν χαμηλότερο συνολικό αριθμό βημάτων ανά
ημέρα, λιγότερο χρόνο φυσικής δραστηριότητας μέτριας προς υψηλής έντασης και περισσότερο χρόνο

καθιστικής συμπεριφοράς (p<0,05) σε σχέση με τα
νορμοτασικά παιδιά. Επίσης, παιδιά που έκαναν
πάνω από 53 λεπτά/ημέρα μέτρια προς υψηλής
έντασης άσκηση και πάνω από 12.500 βήματα/ημέρα
συσχετίστηκαν με 0,38 και 0,37 φορές αντίστοιχα χαμηλότερο κίνδυνο συστολική ή διαστολικής υπέρτασης, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το στάδιο
βιολογικής ωρίμανσης, την ενεργειακή πρόσληψη
και την πρόσληψη νατρίου και διαιτητικών ινών.
Τέλος, αύξηση κατά 1 ώρα/ημέρα των καθιστικών
δραστηριοτήτων, αυξάνει κατά 1,07 φορές τον κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης για το σύνολο του δείγματος και κατά 1,11 φορές για τα αγόρια ανεξάρτητα
από όλους τους παραπάνω συγχυτικούς παράγοντες.
Συζήτηση
Η αυξημένη φυσική δραστηριότητα και ο μειωμένος
χρόνος σε καθιστικές συμπεριφορές μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης σε παιδιά και εφήβους,
γεγονός το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μελλοντικά προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης
της παιδικής υπέρτασης.
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Συσχέτιση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου
σε υπερτασικούς ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή
και δείκτη μάζας σωμάτος
Συμεωνίδης Δ., Αυγουλέας Γ., Σούμπουρου Ε., Μουστάκα Β., Πρωτοψάλτης Ι.,
Αντωνόπουλος Σ.
Β’ Παθολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο

Σκοπός
Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας του ΔΜΣ (δείκτης μάζας σώματος) και της ΚΜ
(κολπικής μαρμαρυγής), ως παραγόντων κινδύνου
για ΑΕΕ (αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο) ισχαιμικού τύπου.
Εισαγωγή
Το ΑΕΕ ισχαιμικού τύπου συμβαίνει πιο συχνά σε
ασθενείς με ΚΜ, είτε λαμβάνουν κάποιο είδος αντιαιμοπεταλιακής ή άλλης αντιπηκτικής αγωγής, είτε
όχι. Σε αυτούς τους ασθενείς έμβολα σχηματίζονται
στον αριστερό κόλπο, αποτελώντας την αιτία του
ΑΕΕ. Η αρτηριακή υπέρταση είναι ο πιο γνωστός
αναστρέψιμος παράγοντας κινδύνου για ΑΕΕ, συνεπώς η κατάλληλη αντιυπερτασική αγωγή μπορεί
να μειώσει την επίπτωση, αλλά και την θνησιμότητα των ασθενών.
Μέθοδος
Συμπεριλάβαμε 272 ασθενείς με ΑΕΕ ισχαιμικού
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τύπου, που υποβλήθηκαν σε αξονική τομογραφία
εγκεφάλου, από την οποία και επιβεβαιώθηκε η παρουσία του ΑΕΕ. Εν συνεχεία, από το ατομικό αναμνηστικό καταγράφηκε η ύπαρξη ΚΜ και υπολογίσαμε αργότερα τον ΔΜΣ.
Αποτελέσματα
54% από το σύνολο των ασθενών είχαν ΔΜΣ> 25 και
41% είχαν ΚΜ. Είναι αρκετά σημαντικό πως 59% των
ασθενών δεν ανέφεραν ΚΜ. 27% των ατόμων είχαν
ταυτόχρονα ΚΜ και ΔΜΣ> 25, αποτέλεσμα στατιστικά σημαντικό (ρ=0.037), ενώ μόνον 15% είχαν ΚΜ και
ΔΜΣ<25. Από τους ασθενείς με ΚΜ, 64% είχαν ΔΜΣ>25.
Συμπεράσματα
Παρόλο που ο αριθμός των ασθενών με ΚΜ ήταν μικρότερος, καταγράφηκε υψηλό ποσοστό ατόμων με
ταυτόχρονη ύπαρξη ΚΜ και ΔΜΣ>25. Επιπλέον, ο
ΔΜΣ είναι πολύ σημαντικός παράγοντας κινδύνου
για ΑΕΕ ισχαιμικού τύπου, καθώς 6 στους 10 ασθενείς είχαν ΔΜΣ>25.
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Διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου
για την εμφάνιση παιδικής υπέρτασης
Ιωάννου Γ.1, Καράτζη Κ.-Ζ.1, Μοσχώνης Γ.1, Λιόνης Χ.2, Χρούσος Γ.3, Μανιός Ι.1
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα
2
Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Ηράκλειο,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη, Ελλάδα
3
Α’ Τμήμα Παιδιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, Αθήνα, Ελλάδα
1

Σκοπός
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της
πιθανής συσχέτισης περιγεννητικών, κοινωνικοδημογραφικών και παραγόντων του τρόπου ζωής με
τον κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης σε μεγάλο δείγμα
παιδιών ηλικίας 9-13 ετών.
Υλικό & Μέθοδος
Η μελέτη Healthy Growth αποτελεί μια συγχρονική επιδημιολογική μελέτη που συνέλλεξε δεδομένα
από παιδιά ηλικίας 9-13 ετών και τους γονείς τους.
Το δείγμα συλλέχθηκε από 77 Δημοτικά σχολεία τεσσάρων μεγάλων περιοχών της Ελλάδας (Αττική, Αιτωλοακαρνανία, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο). Στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 1444 παιδιά
(48,8% αγόρια). Πραγματοποιήθηκε απλή λογαριθμική παλινδρόμηση για την εξαγωγή αδρών σχετικών λόγων και πολυπαραγοντική λογαριθμική παλινδρόμηση για την εξαγωγή διορθωμένων σχετικών
λόγων.
Αποτελέσματα
Από τους 42 παράγοντες κινδύνου που μελετήθηκαν,

βρέθηκε ότι τον κίνδυνο εμφάνισης παιδικής υπέρτασης αυξάνουν το θηλυκό φύλο (κατά 1,35 φορές), η
υπέρταση του πατέρα (κατά 1,92 φορές) και η παχυσαρκία της μητέρας (κατά 1,75 φορές), ενώ τον κίνδυνο μειώνουν το αυξημένο βάρος γέννησης (κατά
0,53 φορές), το υψηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο
(κατά 0,49 φορές) και η αυξημένη φυσική δραστηριότητα των παιδιών (κατά 0,26 φορές), ανεξάρτητα από
την υπερβαρότητα ή την παχυσαρκία των παιδιών.
Συμπεράσματα
Η παρούσα μελέτη ανέδειξε ότι το θηλυκό φύλο, το
χαμηλό βάρος γέννησης, η υπέρταση του πατέρα, το
χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, η παχυσαρκία της μητέρας και η μειωμένη φυσική δραστηριότητα του παιδιού αποτελούν παράγοντες κινδύνου για
την εμφάνιση παιδικής υπέρτασης, ανεξάρτητα από
την υπερβαρότητα ή παχυσαρκία των παιδιών. Μελλοντικές μελέτες είναι χρήσιμο να επικεντρωθούν σε
αυτούς τους παράγοντες για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, προκειμένου σύγχρονα
προγράμματα και πολιτικές πρόληψης να εστιάσουν
στις οικογένειες υψηλότερου κινδύνου.
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Ft-ir και raman φασματοσκοπική μελέτη
ανιούσας αορτής
Κυριακίδου Μ.1, Τάνης Ο.1, Μαμαρέλη Β.2, Αναστασοπούλου Ι.3
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα
Καρδιολογική Κλινική, ΝΙΜΙΤΣ, Αθήνα
3
Διεθνές Αντικαρκινικό Ινστιτούτο, Αθήνα
1

2

Σκοπός
Η αθηροσκλήρωση της ανιούσας αορτής συμβάλλει σημαντικό ρόλο στην εξασθένηση του αορτικού τοιχώματος και στην επακόλουθη ανάπτυξη ανευρύσματος ή
διαχωρισμού καθώς και στον σχηματισμό αθηρωματικών πλακών επιρρεπών σε εμβολισμό, με αποτέλεσμα
εγκεφαλικά η περιφερικά αρτηριακά αποφρακτικά
συμβάματα. Οι μηχανισμοί δημιουργίας και εξέλιξης
των αθηρωματικών πλακών είναι πολλές φορές αντιφατικά. Η χρήση φυσικοχημικών μεθόδων προσδιορισμού των προϊόντων που παράγονται κατά την εξέλιξη
της αθηροσκληρωτικής διαδικασίας μπορεί να συμβάλει στην πρώιμη αντιμετώπιση της νόσου.
Υλικό και Μέθοδος
Χρησιμοποιήθηκαν 5 δείγματα ανιούσας αορτής
ασθενών που υποβλήθηκαν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση αποκατάστασης ανευρύσματος ανιούσας αορτής. Τα FT-IR φάσματα καταγράφηκαν με
Cary 630, Agilent Technology spectrometer και τα
Raman με micro-Raman της εταιρείας Renishaw με
μήκος κύματος διέγερσης 718 nm, χρόνος υστέρησης
(integration time) 10s.
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Αποτελέσματα
Οι αυξήσεις των εντάσεων των vCH2, vCH3 στην περιοχή 3.000-2.850 cm-1 συνδέεται με την αύξηση του
λιπόφιλου περιβάλλοντος, ενώ οι μετατοπίσεις των
amide I από 1.650 cm-1 προς μεγαλύτερες συχνότητες
της απορρόφησης στα 1.667 cm-1 Raman και 1.667
και 1.632 στο FT-IR δηλώνουν τον σχηματισμό αμυλοειδών με επικρατούσα την β-αντιπαράλληλων επιπέδων διαμόρφωση. Η μορφή του FT-IR φάσματος
στην περιοχή 1.200-1.350 cm-1 συνδέεται με το αυξημένο ουρικό των ασθενών. H ταινία στα 1030 cm-1
δείχνει ότι το φωσφορικό ασβέστιο που απαρτίζει
την αθηρωματική πλάκα είναι κρυσταλλικό και όχι
βιολογικός υδροξυαπατίτης
Συμπεράσματα
Η FT-IR και Raman φασματοσκοπία αποτελούν ταχείες μεθόδους διερεύνησης της σύστασης των αθηρωματικών βλαβών και αποδεικνύουν ότι η αθηροσκλήρωση της ανιούσας αορτής χαρακτηρίζεται από
τον σχηματισμό αμυλοειδών πρωτεινών και κρυσταλλικού (μη οργανικού) φωσφορικού ασβεστίου
και όχι βιολογικού υδροξυαπατίτη.
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Εκτίμηση της ποιότητας ζωής στην καρδιακή
ανεπέρκεια-inoset study
Μάρκου Ι., Αποστολίδου Κ., Μπερτόλη Μ., Αθανάσιου Α.
Τμήμα Κλινικής Ερευνάς, Elpen Α.Ε Φαρμακευτική Βιομηχανία, Αθήνα

Εισαγωγή
Καρδιακή ανεπάρκεια(ΚΑ) ορίζεται το σύμπλοκο
κλινικό σύνδρομο που προκύπτει από λειτουργική ή δομική καρδιακή ανωμαλία εμποδίζοντας την
ικανότητα της κοιλίας να πληρούται ή να εκτοξεύει αίμα. Οι ασθενείς με ΚΑ αντιμετωπίζουν πληθώρα ποικίλων συμπτωμάτων. Η ΚΑ επιδρά σε σωματικές και κοινωνικές λειτουργίες των ασθενών όπως
η βάδιση, οι οικιακές εργασίες δραστηριότητες αναψυχής κ.λπ.
Σκοπός
Η παρούσα εργασία είχε σκοπό τη διερεύνηση της
ποιότητας της ζωής(ΠΖ) ατόμων με ΚΑ τα οποία
συμμετείχαν στην κλινική μελέτη INOSET-Θεραπεία
με επλερενόνη σε ασθενείς με KA. (ClinicalTrials.gov
Identifier:NCT02344199).
Υλικό–Μέθοδος
Πρόκειται για ανοικτή, προοπτική μελέτη παρατήρησης, διάρκειας 6 μηνών η οποία διεξήχθη σε 16 νοσοκομειακά κέντρα. Η ΠΖ εκτιμήθηκε με το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο Kansas City Cardiomyopathy
Questionnaire (KCCQ). Το ερωτηματολόγιο αυτό
περιέχει 23 προτάσεις και αξιολογεί την κατάσταση υγείας σε ασθενείς με ΚΑ (σωματική λειτουργία,

συμπτώματα, συχνότητα, σοβαρότητα, πρόσφατη
αλλαγή, κοινωνική λειτουργία, αποτελεσματικότητα, γνώση, ΠΖ. Η καταγραφή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με electronic Case record Form (eCRF)
και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με το Statistical
Package for Social Sciences-SPSS-έκδοση 21.0
Αποτελέσματα
266 ασθενείς(81,6% άνδρες) απήντησαν στο ερωτηματολόγιο ΚCCQ στον βασικό χρόνο. 167(132Α)
ασθενείς μέσης ηλικίας 68 ετών επαναξιολόγησαν
την ΠΖ και στην διάρκεια 6μήνου. Οι ασθενείς επαναληπτικής αξιολόγησης κατηγοριοποιήθηκαν σε
NYHA1: 15 (9%)/NYHA2:97 (58%)/NYHA3:50
(30%)/NYHA4:4 (3%). Στις 3 ερωτήσεις ΠΖ/KCCQ
(εύρος τιμών 0-100, υψηλότερη τιμή= καλύτερη ΠΖ)
παρατηρήθηκε βελτίωση mean score 6,5 (p<0,001):6Α
(p<0,001)/8,1Γ (p<0,05). Στην κατηγοριοποίηση της νόσου παρατηρήθηκε βελτίωση mean score
NYHA1:12,8/NYHA2:6,7 (p<0,001)/NYHA3:3,3/
NYHA4:16,7.
Συμπεράσματα
Δεδομένου ότι τα άτομα με ΚΑ είναι απαραίτητο να
διαχειριστούν την καθημερινότητά τους, απαιτείται
αξιολόγηση και μέριμνα για την ποιότητα ζωής τους.
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Μεμονωμένες και συνδυαστικές συσχετίσεις
δεικτών φλεγμονής με την ανάπτυξη σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 2: ο μεσολαβητικός ρόλος
της παχυσαρκίας: δεκαετής επανέλεγχος
της μελέτης αττικη
Κολοβέρου Ε.1, Παναγιωτάκος Δ.1, Γεωργουσοπούλου Ε.1, Χρυσοχόου Χ.2,
Τούσουλης Δ.2, Πίτσαβος Χ.2, Στεφανάδης Χ.2
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
2
Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειου ΓΝΑ, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ, Αθήνα
1

Σκοπός
Σκοπός να διερευνήσει τον ανεξάρτητο ρόλο της δεικτών φλεγμονής (ατομικά και συνδυαστικά) στην
εμφάνιση διαβήτη, καθώς μέχρι σήμερα παραμένει
ασαφές εάν η φλεγμονή αποτελεί γενεσιουργό αίτιο
του διαβήτη ή εμφανίζεται δευτερογενώς Υλικό και
Μέθοδος
το 2001-02, τυχαίο δείγμα 3042 ανδρών και γυναικών (18-89 ετών) συμμετείχε στη μελέτη ΑΤΤΙΚΗ.
Αρκετά κοινωνικά δημογραφικά, βιοχημικά, κλινικά, διατροφικά και άλλα χαρακτηριστικά του
τρόπου ζωής αξιολογήθηκαν. Οι δείκτες φλεγμονής
CRP, IL-6, ινωδογόνο, TNF-a, αμυλοειδές ορού και
ομοκυστεΐνη μελετήθηκαν σε σχέση με την ανάπτυξη
διαβήτη (γλυκόζη νηστείας >125 mg/dL ή /και αντιδιαβητική αγωγή). Το 2011-2012 πραγματοποιήθηκε
ο δεκαετής επανέλεγχος.
Αποτελέσματα
ν=191 άτομα νόσησαν με διαβήτη στη δεκαετία, διαμορφώνοντας την επίπτωση της νόσου στο 12.9%.
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Σε σταθμισμένα κατά ηλικία και φύλο μοντέλα η
IL-6 και η CRP σχετίζονται με την ανάπτυξη διαβήτη, ωστόσο κατόπιν στάθμισης πολλών συγχυτικών παραγόντων μόνο η IL-6 βρέθηκε να αυξάνει 2.2
φορές τον κίνδυνο για διαβήτη (3ο vs. 1ο τριτημόριο,
95%ΔΕ: 1.13, 4.28). Μελετώντας συνδυασμούς των
δεικτών φλεγμονής, η συνδυαστική αύξηση CRP-IL6 και CRP-ινωδογόνου (και οι δύο δείκτες >75ο εκατοστημόριο), οδήγησε σε αύξηση κατά 1.93 (95%ΔΕ:
1.20, 3.08) και 2.37 (95%ΔΕ: 1.37, 4.16) φορές του 10ετούς κινδύνου. Ωστόσο, η επιβαρυντική δράση τ ων
δεικτών φλεγμονής εξαλείφθηκε κατόπιν στάθμισης
για το ΔΜΣ ή την περιφέρεια μέσης.
Συμπεράσματα
η παρούσα εργασία επιβεβαιώνει την ανεξάρτητη επιβαρυντική σχέση των αυξημένων επιπέδων
IL-6, καθώς και των συνδυαστικά αυξημένων επιπέδων CRP–IL6 και CRP-ινωδογόνου στην ανάπτυξη
διαβήτη. Η παχυσαρκία φαίνεται ότι διαδραματίζει
ρόλο- κλειδί στην έναρξη ή διατήρηση της φλεγμονώδους διαδικασίας.
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Συσχέτιση περιμέτρου μέσης με κλασσικούς
αιματολογικούς παράμετρους σε ασθενείς
με ή χωρίς σακχαρώδη διαβήτη και χρόνια
νεφρική ανεπάρκεια
Μυλωνοπούλου Μ.1, Συμεωνίδης Δ.2, Σουμπούρου Ε.2, Γιάγκου Ε.2, Μουστάκα Β.2,
Νιτσοτόλης Θ.2, Αντωνόπουλος Σ.2
Μ.Χ.Α Nephrolife Γλυφάδα, Αθήνα
Β’ Παθολογικό Τμήμα, Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, Πειραιάς
1

2

Σκοπός
Σκοπός της μελέτης είναι να βρεθεί η σχέση που
υπάρχει μεταξύ της περιμέτρου μέσης με τις τιμές
κλασσικών αιματολογικών παραμέτρων σε ασθενείς με ή χωρίς σακχαρώδη διαβήτη και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
Μέθοδος
Περιελήφθησαν συνολικά 100 ασθενείς οι οποίοι χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες των 25 ατόμων. Στην
πρώτη ομάδα ανήκουν οι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και σακχαρώδη διαβήτη. Στην δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται οι ασθενείς μόνο με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Στην τρίτη
ομάδα είναι οι ασθενείς που έχουν μόνο σακχαρώδη διαβήτη. Επίσης έχουμε και μια τελευταία ομάδα
ελέγχου, με ασθενείς που ήταν υγιείς.

Αποτελέσματα
Η μελέτη ανέδειξε μια θετική συσχέτιση της περιμέτρου μέσης με τις τιμές ουρικού οξέος αίματος
(ρ=0,03) καθώς και με τις τιμές ινσουλίνης αίματος
(ρ=0,01). Αντιθέτως, ανεδείχθη αρνητική συσχέτιση
της περιμέτρου μέσης με τις τιμές HDL χοληστερόλης (ρ=0,02).
Συμπεράσματα
Φαίνεται αρχικά πως όσο αυξάνεται η περίμετρος
μέσης σε έναν ασθενή αυξάνεται η τιμή ουρικού
οξέος αίματος και οι τιμές ινσουλίνης αίματος, σε
στατιστικά σημαντικό βαθμό. Τέλος, προέκυψε
μια αρνητική συσχέτιση με τις τιμές HDL χοληστερόλης αίματος, δηλαδή μια αύξηση της περιμέτρου μέσης θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής HDL
αίματος.
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The role of esterogen and its receptors
in the atherosclerosis plaque valunerability,
clarification of the p21 regulatory effects
on atherogenic process
Ansari N.N.1, Spilioti E.1, Kalotychou V.2, Dalman-Wright K.3,
Moutsatsou P.4, Papavassiliou A.1, Kassi E.1
1Laboratory of Biochemistry, Medical School,
National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
2
1st Department of Internal Medicine, Medical School,
National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
3
Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
4
Department of Clinical Biochemistry, University Hospital “ATTIKO”, Athens, Greece
1

Introduction
Postmenopausal women have a greater chance
of developing cardiovascular disease than premenopausal women. Among the key vessel wall
components in the later stages of atherogenic process
are endothelial cells. During the stages of plaque
instability, MMP-2, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2, RANK,
OPG, MCP1, LOX, PDGF, and ADAMTS-4 play
critical role. Moreover, recent studies revealed the
involvement of p21 in the atherogenesis process.
Aim
i) To investigate the role of estrogens and its receptors
in the atherosclerosis plaque instability ii) To evaluate
the role of p21 on atherogenic plaque vulnerability
Methods: The effect of E2 on mRNA and protein levels
of the aforementioned molecules as well as matrix
metalloproteinase activity were measured in Human
Aortic Endothelial Cells (HAECs), HAECs transfected
with ER-α/ER-β or p21 siRNA.
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Results
HAECs did not express ER-α and ER-β while they
express G-protein coupled estrogen receptor 30.
Incubation of HAECs with E2 induced LOX and
MCP1 mRNA levels while reduced MMP-2 activity.
Incubation of ERα-transfected cells with E2, led to upregulation of TIMP1, TIMP2, LOX and MCP1 mRNA
levels as well as up-regulation of MCP-1 and TIMP-1
protein levels while reduced MMP-2 activity. In cells
transfected with ER-β, E2 down-regulated the PDGF
and MCP-1 mRNA and protein levels respectively.
In addition, incubation of p21 silenced cells with E2
results in significant reduction of MCP-1, LOX and
ADAMTs-4 mRNA levels.
Conclusion
E2 induced different effects regarding atherogenic
plaque instability through different ERs. The p21
play a crucial role in Plaque vulnerability through
regulation of MCP-1, LOX, ADAMTS-4 expression.
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Αξιολόγηση του 10-ετούς κινδύνου ανάπτυξης
διαβήτη, μέσω ενός δείκτη αποτίμησης του
τρόπου ζωής: αποτελέσματα από τη μελέτη
αττικη (2002-2012)
Κολοβέρου Ε.1, Παναγιωτάκος Δ.1, Χρυσοχόου Χ.2, Γεωργουσοπούλου Ε.1,
Τούσουλης Δ.2, Πίτσαβος Χ.2, Στεφανάδης Χ.2
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
2
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειου ΓΝΑ, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ, Αθήνα
1

Σκοπός
Σκοπός να διερευνηθεί η συνδυαστική επίδραση
ανθυγιεινών συμπεριφορών (κάπνισμα σωματική
αδράνεια, κοιλιακή παχυσαρκία και κακή ποιότητας διατροφής) στον δεκαετή κίνδυνο ανάπτυξης
διαβήτη.
Υλικό και Μέθοδος
το 2001-02, τυχαίο δείγμα 3042 ανδρών και γυναικών (18-89 ετών) συμμετείχε στη μελέτη ΑΤΤΙΚΗ.
Κοινωνικοδημογραφικά, κλινικά, βιοχημικά κ.ά.
χαρακτηριστικά μελετήθηκαν σε σχέση με την ανάπτυξη διαβήτη (κριτήρια WHO, ICD-10). Δημιουργήθηκε ένας δείκτης αποτίμησης του τρόπου
ζωής που περιλάμβανε τα εξής: περιφέρεια μέσης
<ή ≥102/88 για άνδρες/γυναίκες, ποιότητα διατροφής μέσω του MedDietScore (> ή ≤26, εύρος 0-55),
κάπνισμα στον παρόν (όχι, ναι) και φυσική δραστηριότητα (ενεργή, καθιστική ζωή). Οι 4 μεταβλητές διχοτομήθηκαν και ο δείκτης είχε τιμές 1-4 (με
υψηλότερες αξίες να υποδηλώνουν έναν φτωχότερο τρόπο ζωής). Το 2011-2012 πραγματοποιήθηκε ο
δεκαετής επανέλεγχος.

Αποτελέσματα
ν=191 άτομα νόσησαν με διαβήτη στη δεκαετία,
διαμορφώνοντας την επίπτωση της νόσου στο
12.9%. Τα άτομα που εμφάνισαν διαβήτη είχαν
υψηλότερες μέσες τιμές του δείκτη (2.45 ± 1.08
έναντι 1.80 ± 1.09, p <0.001). Η λογιστική παλινδρόμηση, προσαρμοσμένη για γνωστούς συγχυτικούς παράγοντες έδειξε ότι αύξηση κατά 1
μονάδα του δείκτη αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη
κατά 50% περίπου (ΣΛ=1.49, 95% ΔΕ: 1.23, 1.81).
Στην υποομάδα ατόμων με οικογενειακό ιστορικό διαβήτη ο κίνδυνος βρέθηκε 92% υψηλότερος (ΣΛ=1.92, 95% CI: 1.37, 2.70). Ανάλυση τάσης
έδειξε ότι ο κίνδυνος αυξάνεται εκθετικά με την
προσθήκη μιας επιπλέον ανθυγιεινής συμπεριφοράς (R2=0,975, p=0,013).
Συμπεράσματα
η ύπαρξη πολλαπλών ανθυγιεινών συμπεριφορών
δρα εκθετικά και όχι αθροιστικά στον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη. Επαγγελματίες υγείας οφείλουν να
εστιάζουν στη διακοπή τους, ιδιαίτερα στα άτομα με
οικογενειακό ιστορικό διαβήτη.
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Η αναιμία ως ανεξάρτητος παράγοντας που
επηρεάζει τη σχέση μεταξύ αριστερής κοιλιακής
υπερτροφύας (lvh) και διαβητικής νεφροπάθειας
στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (σδ) τύπου ιι
Κουμουτσέα Δ.1,2, Γέρμαν Β.1,2, Μπαρμπαγιάννης Π.1,3, Καρύδης Ι.1, Σοίτου Χ.2,
Θαλασσινού Π.2, Ασλάνογλου Δ.3, Ματσαγγούρας Γ.3, Μεγαλοοικονόμος Π.3,4, Γριβέας Ι.5,
Γαλήνας Α.2,5, Γιαννακός Γ.1
Α Παθολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ, Αθήνα
Παθολογικός Τομέας, Όμιλος Euromedica Group, Αθήνα
3
Παθολογικός Τομέας, Ιασώ General, Αθήνα
4
Ιδιώτης Καρδιολόγος, Αθήνα
5
Νεφρολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ, Αθήνα
1

2

Σκοπός
Σκοπός της μελέτης ήταν να αναδείξουμε λιγότερο
γνωστούς από τη μικροαλβουμινουρία παράγοντες
που μπορεί να επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ LVH και
Διαβητικής Νεφροπάθειας.
Μέθοδος
Μελετήθηκαν 57 ασθενείς με ΣΔ τ. ΙΙ, 33 γυναίκες και
24 άνδρες με μέση ηλικία 56,4+18,2 έτη. 17 ασθενείς
είχαν φυσιολογική νεφρική λειτουργία και μέσες
τιμές αιμοσφαιρίνης (Hb): 13,8+2,2 gr/dl, 40 ασθενείς είχαν ΧΝΝ ή και ΧΝΑ με μειωμένες μέσες τιμές
GFR: 44,8+28,4 ml/min/1,73m2 και μέσες τιμές Ηb:
11,4+2,3 gr/dl (p<0,05). Εξαιρέθηκαν οι αιμοκαθαιρόμενοι. 53 ασθενείς είχαν ορθώς διαγνωσμένη αρτηριακή υπέρταση, αρρύθμιστη υπό αγωγή. H LVH
καθορίσθηκε υπερηχοκαρδιογραφικά με βάση τις
τιμές του LVMI (Left Ventricular Mass Index), με
LVMI> 134 gr/m2 στους άνδρες και LVMI> 110 gr/
m2 στις γυναίκες.
Αποτελέσματα
LVH ανευρέθηκε σε 44 διαβητικούς (77,2%). Στους
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διαβητικούς με GFR< 30 ml/min/1,73 m 2, o επιπολασμός της LVH βρέθηκε στο 100%. Συγκεντρική Υπερτροφία της LV βρέθηκε στο 52,6% των διαβητικών. Έκκεντρη Υπερτροφία της LV βρέθηκε
στο 24,5% των διαβητικών. 15,8% των διαβητικών
είχαν συγκεντρική αναδιαμόρφωση (concentric
remodeling) της LV, ενώ 7,1% είχαν φυσιολογική γεωμετρία της LV. O LVMI συσχετίσθηκε σημαντικά με τη μεγάλη ηλικία (r=+0,43,p<0,01),
με την Hb (r=-0,045, p<0,05) και τον GFR (r=0,31,p<0,05). Κατόπιν πολυπαραγοντικής λογιστικής παλινδρόμησης ανεξάρτητοι παράγοντες
που επηρεάζουν την ανάπτυξη της LVH στους
διαβητικούς βρέθηκε να είναι τα επίπεδα τιμών
της Hb και της Συστολικής Αρτηριακής Πίεσης
(ΣΑΠ) (p<0,0003).
Συμπεράσματα
Από τη μικρή πρόδρομη αυτή μελέτη συνάγεται ότι ο
βαθμός της Αναιμίας (τα επίπεδα της Hb) και τα επίπεδα της ΣΑΠ αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες
που επηρεάζουν την ανάπτυξη της LVH στη Διαβητική Νεφροπάθεια.

ΗΑΑ85

volume 8 | supplement 1 | december 2017

Συσχέτιση του λιπιδαιμικού προφίλ με τα
επίπεδα των μεταλλοπρωτεϊνασών σε ασθενείς
με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
Παπαδόπουλος Δ., Βέλλιου Μ., Σανίδας Η., Δάμπασης Δ., Αθανασίου Α.,
Τσάκαλης Κ., Ζέρβα Κ., Μπαρμπετσέας Ι.
Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. “Λαϊκό”, Αθήνα
Εισαγωγή
Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες (MMP) και οι ιστικοί αναστολείς τους (TIMP) αποτελούν βασικά ένζυμα αποδόμησης του εξωκυττάριου κολλαγόνου των μυοκαρδιακών κυττάρων σε ασθενείς με Οξύ Έμφραγμα
του Μυοκαρδίου (ΟΕΜ).

τα αίματος ελήφθησαν κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο (ώρα 0), και ακολούθως στις 3, 6, 9, 12, 18, 24,
36 ώρες και στις 3, 4, 5, 7, 15, 30 ημέρες και μετρήθηκαν τα επίπεδα των MMP-1, TIMP-1 και του λόγου
MMP-1/TIMP-1 (COMP) με τη μέθοδο Elisa.

Σκοπός
Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σχέση των
επιπέδων της χοληστερόλης (CHOL) και των τριγλυκεριδίων (TRIGL) με τις μεταλλοπρωτεϊνάσες σε
ασθενείς με ΟΕΜ.

Αποτελέσματα
Μεταξύ των ομάδων που μελετήθηκαν οι μέσες τιμές
των μεταλλοπρωτεϊνασών ήταν υψηλότερες κατά
20% για τη MMP-1 (p<0.5) και κατά 7% για τον
COMP (p<0.001) και χαμηλότερες κατά 13% για τον
TIMP-1 (p=NS) στους ασθενείς της Ομάδας Β.

Μέθοδοι
Συμμετείχαν συνολικά 24 ασθενείς με ΟΕΜ ηλικίας 58 ετών (46±13.9) και ταξινομήθηκαν βάσει
των τιμών της CHOL και των TRIGL σε Ομάδα Α
(CHOL<200 mg% και TRIGL<150 mg%) και Ομάδα
Β (CHOL>200 mg% και TRIGL>150 mg%). Δείγμα-

Συμπεράσματα
Το αυξημένο λιπιδαιμικό προφίλ των ασθενών δρα
επιβαρυντικά κατά την άμεση και απώτερη χρονική
φάση του ΟΕΜ οδηγώντας σε ανισορροπία μεταξύ
της MMP-1 και του TIMP-1 επιδεινώνοντας την
ισχαιμική βλάβη.
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Επίδραση της ροσουβαστατίνης στο δείκτη
λειτουργίας των παγκρεατικών β-κυτταρων
(homa-β) σε υπερλιπιδαιμικούς ασθενείς
με διαταραχή γλυκόζης νηστείας
Αγγουρίδης Α.1, 2, Κωσταπάνος Μ.1, Φιλιππάτος Θ.1, Mikhailidis D.3, Ελισάφ Μ.1
Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Χειρουργικός Τομέας, Β’ ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, Αθήνα
3
Department of Clinical Biochemistry, Royal Free Hospital campus, University College London,
Medical School, University College London (UCL), UK
1

2

Σκοπός
Σε προηγούμενες μελέτες η χορήγηση της ροσουβαστατίνης έχει συσχετισθεί με αύξηση του κινδύνου εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη. Σκοπός
της εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης
της ροσουβαστατίνης στο δείκτη λειτουργίας των
παγκρεατικών β-κυττάρων (HOMA-β) σε ασθενείς με υπερλιπιδαιμία και διαταραχή γλυκόζης
νηστείας.
Υλικό και μέθοδος
Στη μελέτη συμμετείχαν 72 υπερλιπιδαιμικοί ασθενείς (LDL > 160 mg/dl) με διαταραχή γλυκόζης νηστείας. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε ροσουβαστατίνη (Ρ) 10 (n=24), 20 (n=25) και 40 mg (n=23)
την ημέρα. Πριν την έναρξη και μετά από 3 μήνες
θεραπείας προσδιορίσθηκε o δείκτης HOMA-β.
Αποτελέσματα
Η υψηλή δόση Ρ (40 mg) οδήγησε σε μεγαλύτερη
αύξηση του δείκτη ΗΟΜΑ-β κατά 46.1% (p<0.05
vs 10 και 20 mg, αντίστοιχα και p<0.05 έναντι των
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αρχικών επιπέδων) σε σύγκριση με τις χαμηλότερες δόσεις Ρ 10 mg (14.2%, p=NS έναντι των αρχικών επιπέδων) και 20 mg (25.4%, p<0.05 έναντι
των αρχικών επιπέδων). Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στα επίπεδα της γλυκόζης νηστείας σε καμία από τις ομάδες της μελέτης.
Συμπεράσματα
Η χορήγηση της Ρ επιδεινώνει με δοσοεξαρτώμενο τρόπο την ομοιοστασία των υδατανθράκων
σε ασθενείς με διαταραχή γλυκόζης νηστείας. Η
Ρ εξαιτίας του υδρόφιλου χαρακτήρα της και της
μεγάλης ηπατοεκλεκτικότητάς της εμφανίζει μικρή
ικανότητα παθητικής διάχυσης σε άλλους ιστούς,
όπως είναι τα παγκρεατικά κύτταρα. Έτσι, πιθανά
αυτή η στατίνη δεν επηρεάζει την εξαρτώμενη από
τη γλυκόζη έκκριση ινσουλίνης από τα β κύτταρα του παγκρέατος. Αντίθετα, εξαιτίας της ισχυρής
της ανασταλτικής δράσης στο ένζυμο HMG-CoA
αναγωγάση ενδέχεται να εμφανίζει μία δοσοεξαρτώμενη αρνητική επίδραση στην ευαισθησία των
ιστών στη δράση της ινσουλίνης.
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Η ft-ir φασματοσκοπία στην διάγνωση
της αθηροσκλήρωσης
Αναστασοπούλου Ι.
Διεθνές Αντικαρκινικό Ινστιτούτο, Αθήνα

Σκοπός
Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η επικινδυνότητα των
αθηρωματικών πλακών εξαρτάται μάλλον από την
σύνθεσή τους παρά από τις διαστάσεις του. Η υπέρυθρη φασματοσκοπία μπορεί να οδηγήσει στην προσέγγιση του μηχανισμού της ασθένειας και πιθανόν
στην κατεύθυνση νέων φαρμάκων.
Υλικό και Μέθοδος
Λαμβάνοται βιοψίες του καρδιαγγειακού συστήματος ασθενών και κατατάσσονται ανάλογα με την
ασθένεια, τα κλινικά χαρακτηριστικά και το εργασιακό περιβάλλον. Τα δείγματα σταθεροποιούνται σε
διάλυμα φορμαλδεΰδης 4%. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη επεξεργασία των δειγμάτων. Σε ATR-FT-IR φασματοφωτόμετρο καταγράφονται ταυτόχρονα όλες
οι πληροφορίες των συστατικών των ιστών.
Αποτελέσματα
Τα λαμβανόμεν υπέρυθρα φάσματα διαιρούνται
στις περιοχές απορρόφησης των χαρακτηριστικών
ομάδων των βιολογικών μορίων. Κάθε μεταβολή
της ένταση και συχνότητας απορρόφησης συγκεκρι-

μένης ταινίας ως προς τα φάσματα υγιών ατόμων
αποδίδεται στην ασθένεια. Η μεταβολή των εντάσεων των απορροφήσεων νCH3, νCH2 μεταξύ 3.0002.850 cm-1 συνδέεται με την μεταβολή της ευκινησίας των μεμβρανών, ενώ οι μετατοπίσεις των ταινιών
amide I και amide II από 1.650 cm-1 και 1.550 cm-1,
αντίστοιχα, προς μεγαλύτερες και μικρότερες συχνότητες σχετίζεται με την καταστροφή της α-έλικας των
πρωτεϊνών και τον σχηματισμό αμυλοειδών πρωτεϊνών, που οδηγούν στην ίνωση. Η ένταση της ταινίας
στα 1.744 cm-1 δείχνει τον βαθμό υπεροξείδωσης των
λιπιδίων. Οι ταινίες μεταξύ 1.300-1.000 cm-1 επηρεάζονται από το σάκχαρο και το ουρικό οξύ στο αίμα
των ασθενών.
Συμπεράσματα
Η FT-IR φασματοσκοπία πλεονεκτεί έναντι άλλων ως
μη-καταστρεπτική, επαναλήψιμη, ταχύτατη και καταγράφει ταυτόχρονα όλες τις πληροφορίες. Εντοπίσθηκαν χαρακτηριστικές ταινίες που αποτελούν «βιοδείκτες» διάγνωσης και πρόβλεψης της εξέλιξης της
ασθένειας και απαντώνται στις περιοχές 3.000-2.850
cm-1, 1.800-1.500 cm-1 και 1.300-900 cm-1.
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Ολική αρτηριακή επαναιμάτωση του μυοκαρδίου με
την χρήση δύο έσω μαστικών αρτηριών: Ανατομικοί
και βιοχημικοί δείκτες ανωτερότητάς τους
Μπαϊκούσης Ν., Παπακωνσταντίνου Ν., Δεδεηλίας Π.
Καρδιοχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός, Αθήνα

Υλικό & Μέθοδος
Το υλικό μας αποτελείται από βιβλιογραφικά δεδομένα και από την εμπειρία των συγγραφέων
στην χρήση αυτού του μοσχεύματος.

ας οφείλεται τόσο στα ανατομικά χαρακτηριστικά (αρτηριακό μόσχευμα, παρόμοια διάμετρος με
τα στεφανιαία, παρόμοιου τύπου αρτηρία), όσο
και στη βιοχημεία του ενδοθηλίου του μοσχεύματος. Η έσω μαστική αρτηρία σπάνια προσβάλλεται από αθηρωματική νόσο. Παράγει αγγειοκινητικές ουσίες που όχι μόνο προστατεύουν το ίδιο το
μόσχευμα αλλά οι ουσίες αυτές (ΝΟ, ενδοθηλίνες
κτλ) βοηθούν στην υποστροφή των βλαβών των
κλάδων των σταφανιαίων που αρδεύονται από το
μόσχευμα αυτό.

Αποτελέσματα
Με την χρήση φλεβικών μοσχευμάτων η πιθανότητα επαναστένωσης είναι 12%, 25% και 50% σε
ένα, πέντε και δώδεκα χρόνια αντίστοιχα. Αυτό
αυξάνει την ανάγκη για νέα επέμβαση επαναγγείωσης. Αγγειογραφικά δεδομένα αντιθέτως δείχνουν υψηλή βατότητα τόσο της αριστερής (LIMA)
όσο και της δεξιάς (RIMA) έσω μαστικής αρτηρίας (πάνω από 97% στην δεκαετία). Σύμφωνα με
μελέτες η ανωτερότητα της έσω μαστικής αρτηρί-

Συμπεράσματα
Οι παράκρινες ιδιότητες αυτού του μοσχεύματος
το καθιστούν ανώτερο με την καλύτερη βατότητα
και επιβίωση των ασθενών τόσο στη δεκαετία όσο
και στην απώτερη επιβίωση. - Αποτελέσματα: Δεν
υπάρχει καμία απόλυτη αντένδειξη στη χρήση των
δυο μαστικών αρτηριών (BIMA). Η χρήση των δυο
έσω μαστικών αρτηριών στην επαναιμάτωση του
μυοκαρδίου έχει καλύτερα αποτελέσματα με μεγαλύτερη βατότητα στη δεκαετία.

Σκοπός
Σκοπός της εργασίας μας είναι να δείξουμε τα ανατομικά και τα βιοχημικά χαρακτηριστικά της έσω
μαστικής αρτηρίας και να τονίσουμε τους λόγους
που την καθιστούν ανώτερο μόσχευμα στην επαναιμάτωση του μυοκαρδίου.
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Οι λειτουργικές και δομικές ιδιότητες
των αρτηριών σε ασθενείς με οικογενή
συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία
Μασούρα Κ., Πίτσαβος Χ., Αζναουρίδης Κ., Σκούμας Ι., Βλαχόπουλος Χ., Βελέντζα Α.,
Λιόντου Α., Ψαρρός Κ., Στεφανάδης Χ., Τούσουλης Δ.
Μονάδα Λιπιδίων, Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
Εισαγωγή
Η οικογενής συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία (FCH)
είναι γενετική διαταραχή του μεταβολισμού των λιπιδίων που συνοδεύεται από αυξημένη επίπτωση
πρόωρης καρδιαγγειακής νόσου. Οι λειτουργικές και
δομικές ιδιότητες των αρτηριών αποτελούν ανεξάρτητους δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήσαμε την επίδραση της FCH
στις ελαστικές και δομικές ιδιότητες των αρτηριών.
Υλικό και μέθοδοι
Μελετήσαμε 110 ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση
FCH (μέσης ηλικίας 42 ετών, 88 άνδρες) και 61 υγιείς
μάρτυρες (ηλικίας 41ετών, 30 άνδρες) χωρίς στεφανιαία νόσο ή παράγοντες κινδύνου που δεν λάμβαναν
φάρμακα, ως προς τις ελαστικές και δομικές ιδιότητες
των αρτηριών όπως αυτές εκφράζονται με 1) την καρωτιδο-μηριαία ταχύτητα σφυμικού κύματος (PWV),
2) τον δείκτη ενίσχυσης (Aix) ανακλωμένων κυμάτων,
3) την ενδοθηλιακή λειτουργία της βραχιονίου αρτηρίας όπως εκτιμάται με την ενδοθηλιοεξαρτώμενη αγγειοδιαστολή μετά από υπεραιμία (FMD) και 4) την
υποκλινική αθηρωμάτωση εκτιμώμενη με το πάχος
του έσω-μέσω χιτώνα (ΙΜΤ) των κοινών καρωτίδων.
Αποτελέσματα
Τα επίπεδα των λιπιδίων ήταν σημαντικά επηρεασμένα στους ασθενείς με FCH σε σχέση με τους υγιείς

(ολική χοληστερόλη: 285 ± 50 vs. 175 ± 28 mg/dl,
LDL-χοληστερόλη: 194 ± 49 vs. 95±22mg/d, τριγλυκερίδια 270 ± 113 vs. 72 ± 17 mg/dl και HDL-χοληστερόλη: 42 ± 9 vs. 65±17mg/dl, όλα τα p<0.001). H
PWV ήταν σημαντικά επηρεασμένη στην ομάδα των
FCH (8,5 ± 1,4 vs. 6,7 ± 1m/sec), καθώς και o Αix (17,6
± 11,5 vs. 6,8 ± 16,4 %) (όλα τα p<0,001). Οι ασθενείς
με FCH είχαν σημαντικά επηρεασμένη FMD (2,8 ±
5,2 vs. 6,9 ± 3,1%) και αυξημένο ΙΜΤ (0.82 ± 0,16 vs.
0,56 ± 0,1 mm), (p<0,001 για όλα). Μετά από πολυπαραγοντική ανάλυση με ANCOVA και διόρθωση
για ηλικία, φύλο, ΒΜΙ, αρτηριακή πίεση και επίπεδα
λιπιδίων, διατηρήθηκε σημαντική η διαφορά μεταξύ
FCH και υγιών ως προς το Aix (0,008), το PWV
(p=0,001), το FMD (p=0,003) και το ΙΜΤ (p=0,004).
Στους υγιείς μάρτυρες τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης σχετίζονταν με το ΙΜΤ (r=0,44, p=0,001) ενώ
στους ασθενείς με FCH τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης συσχετίζονταν με τον Aix (r=0,30, p=0,03) και
το ΙΜΤ (r=0,26, p=0,015).
Συμπεράσματα
Οι ασθενείς με FCH έχουν σημαντικά επηρεασμένες λειτουργικές και δομικές αρτηριακές ιδιότητες
σε σχέση με υγιείς μάρτυρες. Τα επίπεδα των λιπιδίων συσχετίζονται με την υποκλινική αθηρωμάτωση
των καρωτίδων και τον δείκτη ανακλώμενων κυμάτων στους ασθενείς με FCH.

© 2017 Hellenic Atherosclerosis Society

105

ΗΑΑ90

volume 8 | supplement 1 | december 2017

H επίδραση της ροσουβαστατίνης στις ελαστικές και
δομικές ιδιότητες των αρτηριών σε ασθενείς
με οικογενή συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία
Μασούρα Κ., Αζναουρίδης Κ., Πίτσαβος Χ., Σκούμας Ι., Βλαχόπουλος Χ., Βελέντζα Α.,
Στεφανάδης Χ., Τούσουλης Δ.
Μονάδα Λιπιδίων, Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή - Σκοπός
Η οικογενής συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία (FCH)
είναι γενετική διαταραχή του μεταβολισμού των λιπιδίων που συνοδεύεται από αυξημένη επίπτωση πρόωρης καρδιαγγειακής νόσου. Οι λειτουργικές και οι
δομικές ιδιότητες των αρτηριών αποτελούν ανεξάρτητους προγνωστικούς δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της επίδρασης της ροσουβαστατίνης στην
αρτηριακή δομή και λειτουργία των ασθενών με FCH.
Υλικό και μέθοδοι
Σε 34 ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση FCH (μέσης
ηλικίας 42 ετών, 28 άνδρες) χωρίς στεφανιαία νόσο ή
παράγοντες κινδύνου που δεν λάμβαναν φάρμακα,
μελετήσαμε τις ελαστικές και δομικές ιδιότητες των
αρτηριών όπως αυτές εκφράζονται με 1) την καρωτιδο-μηριαία ταχύτητα σφυμικού κύματος (PWV), 2)
τον δείκτη ενίσχυσης (Aix) ανακλωμένων κυμάτων,
3) την ενδοθηλιακή λειτουργία της βραχιονίου αρτηρίας όπως εκτιμάται με την ενδοθηλιοεξαρτώμενη αγγειοδιαστολή  μετά από υπεραιμία (FMD) και
4) την υποκλινική αθηρωμάτωση εκτιμώμενη με το
πάχος του έσω-μέσω χιτώνα (ΙΜΤ) των κοινών καρωτίδων. Οι αγγειακές μελέτες πραγματοποιήθηκαν
πριν από την έναρξη αγωγής και 12 και 24 μήνες μετά
την έναρξη ροσουβαστατίνης 10 ή 20 mg ημερησίως.
Αποτελέσματα
Τα επίπεδα των λιπιδίων βελτιώθηκαν σημαντι-
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κά μετά από 12 και 24 μήνες (ολική χοληστερόλη:
282 ± 33 vs. 177 ± 27 vs. 171 ± 25 mg/dl, LDL-χοληστερόλη: 197 ± 35 vs. 101 ± 27 vs. 99 ± 25mg/dl,
τριγλυκερίδια 233 ± 82 vs. 143 ± 48 vs. 130 ± 36mg/
dl, HDL-χοληστερόλη: 42 ± 11 vs. 47 ± 9 vs. 46 ±
9mg/dl, όλα τα p<0.01). H PWV βελτιώθηκε σημαντικά μετά την θεραπεία με ροσουβαστατίνη
(9,2 ± 1,1 vs. 8,5 ± 1,2 vs. 7,8 ± 0,9 m/sec), όπως και
η ενδοθηλιακή λειτουργία FMD (3,4 ± 5,1 vs. 8,7 ±
4, vs. 12,9 ± 5,9%) και το ΙΜΤ των καρωτίδων (0,76
± 0,14 vs. 0,67 ± 0,08 vs. 0,61 ± 0,07mm) (p<0,001 για
όλα). Αντίθετα, ο δείκτης ενίσχυσης Aix δεν μεταβλήθηκε σημαντικά με τη ροσουβαστατίνη. (17,7 ±
9,7 vs. 14,9 ± 10,7 vs. 17,6 ± 12,5 %, p=NS). Δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση της μεταβολής
των αγγειακών παραμέτρων με τη μεταβολή των
λιπιδίων. Αντίθετα, η μεταβολή του ΙΜΤ συσχετίστηκε με την διάρκεια (r=0,41, p=0,006) και την
ένταση της θεραπείας με ροσουβαστατίνη (r=0,4,
p=0,007), ενώ η μεταβολή του PWV συχετίστηκε επίσης με τη διάρκεια της θεραπείας (r=0,29,
p=0,043).
Συμπεράσματα
Η ροσουβαστατίνη βελτιώνει σημαντικά τις λειτουργικές και δομικές ιδιότητες των αρτηριών των ασθενών με FCH, ανεξάρτητα από την μείωση των επιπέδων των λιπιδίων. Η διάρκεια και η ένταση της
θεραπείας συχετίζεται με την βελτίωση των αρτηριακών ιδιοτήτων.
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Ο ρόλος τρανσακετυλάσης στην ανθρώπινη
αθηρωματική αορτή και τη μαστική αρτηρία
του ίδιου ασθενή
Τσαβδαρίδης Κ.1, Τέλλης Κ.1, Καρκαμπούνας Α.2, Σισμανίδης Σ.3, Τσελέπης Α. Δ.1,
Τσουκάτος Δ.1, Συμινελάκης Σ.3
1

Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης / Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα ,
2
Μονάδα Orbitrap LC-MS,
3
Καρδιοχειρουργική κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Σκοπός
Ο PAF και τα οξειδωμένα φωσφολιπίδια (oxPL) σχηματίζονται κάτω από οξειδωτικές και φλεγμονώδεις
καταστάσεις και μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αθηρογένεση και τις θρομβωτικές επιπλοκές. Η βιοδραστικότητα του PAF και των
oxPLs αδρανοποιείται με τη δράση της λιποπρωτεΐνης φωσφολιπάσης Α2 (Lp-PLA2), η οποία κυρίως
δρα ως ακετυλοϋδρολάση. Επιπλέον, εμφανίζει δραστικότητα τρανσακετυλάσης. Σκοπός είναι η διερεύνηση του ρόλου της Lp-PLA2 ως τρανσακετυλάση σε
ανθρώπινες αθηροσκληρωτικές αορτές και μαστικές
αρτηρίες των ίδιων ασθενών.
Υλικά και μέθοδοι
3 ασθενείς, 3 άνδρες, ηλικίας 63 ± 13 ετών, με συμπτωματική στεφανιαία νόσο. Δείγματα αορτικού ιστού
με διάμετρο 4-5 mm λήφθηκαν κατά τη διάρκεια
της χειρουργικής παράκαμψης, καθώς και δείγματα
εσωτερικής μαστικής αρτηρίας χωρίς αθηροσκληρωτικές βλάβες, ομογενοποιήθηκαν σε υπερήχους στους
4°C, φυγοκεντρήθηκαν στις 12.000rpm για 5 λεπτά
και το υπερκείμενο αποθηκεύτηκε στους -80°C. Για

τον προσδιορισμός της ενεργότητας της τρανσακετυλάσης, χρησιμοποιήθηκαν 100 μL υπερκείμενου σε
ρυθμιστικό Tris-HCl 10mM – 0,05% EDTA pΗ 7,4, με
υποστρώματα PAF C-18 και lyso-PAF C-18-d4, για
60 λεπτά στους 37°C. Η εκχύλιση των λιπιδίων έγινε
κατά Bligh και Dyer ο διαχωρισμός με TLC και η
ανάλυση του PAF C-18-d4 με Orbitrap LC-MS.
Αποτελέσματα
Η δραστικότητα της τρανσακετυλάσης: 1) Στην αθηρωματική αορτή ήταν 18 pmol/min/mg ιστού και
στη μαστική αρτηρία ήταν 9 pmol/min/mg ιστού
και 2) 31pmol/min/mg πρωτεΐνης στην αθηρωματική αορτή και 20 pmol/min/mg πρωτεΐνης στη μαστική αρτηρία αντίστοιχα.
Συμπεράσματα
Η Lp-PLA2 ως τρανσακετυλάση εμφανίζει μεγαλύτερη δραστικότητα στις αθηρωματικές αορτές έναντι
των μαστικών.
Ευχαριστούμε την εταιρία Pharmaphen για τα αντιδραστήρια PAF C-18 και lyso-PAF C-18-d4.
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