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Η κλασική γνώση στην αγγειακή χειρουργική είναι ότι οι επεμ-
βάσεις αποκατάστασης της καρωτιδικής στένωσης αποσκοπούν 
στην πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και δεν 
αποκαθιστούν ενδεχόμενα άλλα συμπτώματα των ασθενών 
όπως κεφαλαλγία, ζάλη, ίλιγγο, καθώς τα συμπτώματα αυτά δεν 
σχετίζονται με την καρωτιδική στένωση. Ερώτημα αποτελεί αν 
μία ασυμπτωματική καρωτιδική στένωση μπορεί να προκαλέσει 
έκπτωση των γνωσιακών λειτουργιών και, συνεπακόλουθα, 
αν η διόρθωση της στένωσης μπορεί να αποκαταστήσει και 
τις γνωσιακές λειτουργίες. Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά 
δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι οι παραδοσιακοί παράγο-
ντες κινδύνου για αθηροσκλήρωση, τόσο οι συνήθειες και οι 
έξεις (απουσία σωματικής άσκησης, κακή διατροφή, υψηλή 
κατανάλωση οινοπνεύματος, κάπνισμα) όσο και οι ιατρικές 
καταστάσεις (αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, 
υπερχοληστερολαιμία, παχυσαρκία), αποτελούν παράγοντες 
κινδύνου τόσο για καρωτιδική στένωση όσο και για άνοια.1,2  
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Η επιλογή των δοκιμασιών εκτίμησης των γνωσιακών λειτουρ-
γιών, η χρονική στιγμή κατά την οποία θα εκτελεστούν και 
οι πολυάριθμοι συγχυτικοί παράγοντες, περιλαμβανομένης 
της ηλικίας, του βαθμού της καρωτιδικής στένωσης και της 
συνυπάρχουσας στένωσης στην ετερόπλευρη καρωτίδα και 
τις σπονδυλικές αρτηρίες, αποτελούν επιπρόσθετες δυσκολίες.

Σε θεωρητικό επίπεδο, οι γνωσιακές λειτουργίες μπορούν να 
επηρεαστούν τόσο θετικά όσο και αρνητικά από μία επέμβαση 
επαναιμάτωσης των καρωτίδων. Θετικό αποτέλεσμα μπορεί να 
υπάρξει λόγω της βελτίωσης της αιμάτωσης του εγκεφάλου. Από 
την άλλη πλευρά, αρνητική έκβαση μπορεί να υπάρξει για μία 
σειρά από λόγους, όπως τα αναισθητικά φάρμακα, η ισχαιμία 
του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια του αγγειακού αποκλεισμού 
αλλά και τα μικροέμβολα προς το εγκέφαλο, κυρίως κατά τη 
διάρκεια μιας διαδερμικής αγγειοπλαστικής.

Σκοπό του παρόντος άρθρου αποτελεί η ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας σχετικά με την επίδραση της καρωτικής στένω-
σης στις γνωσιακές λειτουργίες αλλά και το αποτέλεσμα των 
επεμβάσεων επαναιμάτωσης (καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή ή 
διαδερμική αγγειοπλαστική) στις λειτουργίες αυτές.

ΚΑρωΤΙδΙΚΗ σΤΕνωσΗ ΚΑΙ γνωσΙΑΚΕσ λΕΙΤουργΙΕσ
Ολοένα και αυξανόμενος αριθμός μελετών αποδεικνύει 

τη συσχέτιση ανάμεσα στην καρωτιδική στένωση και την έκ-
πτωση των γνωσιακών λειτουργιών. Σε μία ανάλυση από την 
Cardiovascular Health Study περιλήφθηκαν 4.006 δεξιόχειρες 
άνδρες και γυναίκες ηλικίας 65 ετών και άνω χωρίς ιστορικό 
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή ενδαρτηρεκτομής.3 Μεί-
ωση των γνωσιακών λειτουργιών, όπως αυτές εκτιμήθηκαν με 
το Mini-Mental State Examination (MMSE) αλλά και περαιτέρω 
έκπτωση κατά τη διάρκεια της πενταετούς παρακολούθησης 
διαπιστώθηκε στους ασθενείς με στένωση της αριστερής έσω 
καρωτίδας ≥ 75% αλλά όχι σε εκείνους με στένωση της δεξιάς. 
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Η διαφορά ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερή καρωτίδα απο-
δεικνύει ότι η συσχέτιση ανάμεσα στη στένωση της αριστερής 
έσω καρωτίδας και την έκπτωση των γνωσιακών λειτουργιών 
είναι άμεση και όχι έμμεση λόγω κοινών παραγόντων κινδύνου.

Σε μία ανάλυση από την tromsø Study, συγκρίθηκε η επίδοση 
σε διάφορες ψυχολογικές δοκιμασίες ανάμεσα σε 189 άτομα με 
καρωτιδική στένωση και 201 άτομα χωρίς στένωση.4 Τα άτομα 
με στένωση καρωτίδας είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα 
απόδοσης σε δοκιμές προσοχής, ψυχοκινητική ταχύτητα, μνήμη 
και κινητικές λειτουργίες, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αλλοιώ-
σεων στη μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου. παρομοίως 
σε μία ανάλυση από τη Framingham Study, μελετήθηκαν 1.975 
άτομα χωρίς αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και βρέθηκε ότι 
η καρωτιδική στένωση ≥50% συσχετιζόταν με χαμηλότερη 
απόδοση στις εκτελεστικές λειτουργίες.5 πολλές προοπτικές 
μελέτες κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχουν επί-
σης αποδείξει ότι η καρωτιδική στένωση αποτελεί ανεξάρτητο 
παράγοντα κινδύνου για έκπτωση των γνωσιακών λειτουργιών.

ΕπΙδρΑσΗ ΤΗσ δΙΑδΕρΜΙΚΗσ ΑγγΕΙοπλΑσΤΙΚΗσ  
ΤΗσ ΚΑρωΤΙδΑσ σΤΙσ γνωσΙΑΚΕσ λΕΙΤουργΙΕσ

Η επίδραση της διαδερμικής αγγειοπλαστικής της καρωτί-
δας στις γνωσιακές λειτουργίες είχε αποτελέσει το αντικείμενο 
μιας μεταανάλυσης που πραγματοποιήσαμε το 2014.6 Δεκαέξι 
μελέτες, αναφερόμενες συνολικά σε 626 ασθενείς που είχαν αντι-
μετωπιστεί με διαδερμική αγγειοπλαστική, περιλήφθηκαν στην 
ανάλυση. Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση των 
γνωσιακών λειτουργιών, όπως αυτές εκτιμήθηκαν με το MMSE, 
αλλά όχι με το rey Auditory Verbal Learning test (rAVLt). Ση-
μαντική βελτίωση της μνήμης και της προσοχής/ψυχοκινητικής 
ταχύτητας διαπιστώθηκε επίσης, ενώ δεν βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική επίδραση στις εκτελεστικές λειτουργίες, τις λεκτικές 
και λειτουργικές ικανότητες. Οι παραπάνω συσχετίσεις ήταν 
ανεξάρτητες της ηλικίας, του χρόνου παρακολούθησης, του 
φύλου, του ποσοστού των ασθενών με υπέρταση, σακχαρώδη 
διαβήτη, υπερλιπιδαιμία, κάπνισμα και στεφανιαία νόσο, του 
ποσοστού των συμπτωματικών ασθενών, καθώς και του βαθμού 
της ομόπλευρης και ετερόπλευρης καρωτιδικής στένωσης.

ΕπΙδρΑσΗ ΤΗσ ΚΑρωΤΙδΙΚΗσ ΕνδΑρΤΗρΕΚΤοΜΗσ  
σΤΙσ γνωσΙΑΚΕσ λΕΙΤουργΙΕσ

Η μεταβολή των γνωσιακών λειτουργιών μετά από καρωτιδική 
ενδαρτηρεκτομή έχει αποτελέσει το αντικείμενο περισσότερων 
από 20 μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία, με ποικίλα αποτελέ-
σματα.7-10 Γενικά, φαίνεται ότι στο 10-15% περίπου των ασθενών 
οι γνωσιακές λειτουργίες θα βελτιωθούν μετά την ενδαρτηρε-
κτομή, σε ένα παρόμοιο ποσοστό θα επιδεινωθούν, ενώ στο 
75% θα παραμείνουν αμετάβλητες. πολλές μελέτες έχουν γίνει 
με σκοπό την ανεύρεση των παραγόντων εκείνων που είτε 
καθορίζουν ή θα μπορούσαν να προβλέψουν την εξέλιξη των 
γνωσιακών λειτουργιών μετά την ενδαρτηρεκτομή. Στο πλαίσιο 
αυτό, βελτίωση των γνωσιακών λειτουργιών αναμένεται σε 
ασθενείς ηλικίας <75 ετών, με έλασσον αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο, με δείκτη σφυγμικότητας (pulsatility index) ≤0,80, με 
χαμηλή ροή στη μέση εγκεφαλική αρτηρία πριν την επέμβαση, 
με στένωση >80% ή με αμφοτερόπλευρη στένωση και είναι 
περισσότερο πιθανή σε ασθενείς που χειρουργούνται στην αρι-
στερή καρωτίδα. Αντίθετα, η υποάρδευση του εγκεφάλου κατά 
τη διάρκεια του αγγειακού αποκλεισμού, η απουσία οπίσθιων 
αναστομωτικών αρτηριών, ο σακχαρώδης διαβήτης και η υπε-
ραιμάτωση του εγκεφάλου μετά την ενδαρτηρεκτομή αυξάνουν 
την πιθανότητα επιδείνωσης των γνωσιακών λειτουργιών μετά 
την ενδαρτηρεκτομή. Η γενική αναισθησία προκαλεί μία παρο-
δική επιδείνωση που αποκαθίσταται μετά από μερικές ημέρες. 
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι κανένα από τα παραπάνω 
ευρήματα δεν επιβεβαιώνεται σταθερά από όλες τις σχετικές 
μελέτες και, ως εκ τούτου, η προγνωστική αξία των ανωτέρω 
παραγόντων είναι αμφίβολη.

συγΚρΙσΗ ΤΗσ ΕπΙδρΑσΗσ ΤΗσ ΚΑρωΤΙδΙΚΗσ 
ΕνδΑρΤΗρΕΚΤοΜΗσ ΕνΑνΤΙ ΤΗσ δΙΑδΕρΜΙΚΗσ 
ΑγγΕΙοπλΑσΤΙΚΗσ σΤΙσ γνωσΙΑΚΕσ λΕΙΤουργΙΕσ

Οι 6 από τις 13 μελέτες, που έχουν συγκρίνει την καρωτιδική 
ενδαρτηρεκτομή με τη διαδερμική αγγειοπλαστική, απέτυ-
χαν να δείξουν σημαντική συνολική διαφορά στις γνωστικές 
λειτουργίες μεταξύ αγγειοπλαστικής και ενδαρτηρεκτομής.8,9 

Ορισμένες από αυτές τις μελέτες έδειξαν διαφορά σε μία μόνο 
από τις δοκιμασίες γνωσιακής λειτουργίας μεταξύ των δύο 
επεμβατικών τεχνικών (π.χ., το trail Making test, το processing 
Speed index ή το Grooved pegboard). Άλλες μελέτες έδειξαν 
σημαντική επιδείνωση των γνωσιακών λειτουργιών μετά από 
αγγειοπλαστική, αλλά όχι μετά από ενδαρτηρεκτομή. Μία με-
λέτη έδειξε επιδείνωση σε ένα γνωσιακό πεδίο (δείκτης μνήμης 
εργασίας) μετά από ενδαρτηρεκτομή, αλλά όχι μετά από αγγει-
οπλαστική. Μια άλλη μελέτη έδειξε ότι οι ασθενείς ηλικίας άνω 
των 68 ετών, που υποβλήθηκαν είτε σε ενδαρτηρεκτομή είτε σε 
αγγειοπλαστική, παρουσίασαν μετεγχειρητική επιδείνωση των 

(συνέχεια στη σελίδα 7)
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νουρία» δημιούργησε σύγχυση και οδήγησε στη λανθασμένη 
επιστημονικά εντύπωση ότι μετράμε στα ούρα τη συγκέντρωση 
ουσίας που λέγεται «μικρολευκωματίνη» ή «μικροαλβουμίνη». 
Τέτοια ουσία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλ. «μικρή» και «μεγά-
λη» αλβουμίνη, αλλά η πάθηση λέγεται «μικροαλβουμινουρία», 
που υποδηλώνει την ύπαρξη μικρής (<300 mg/24ωρο), αλλά 
παθολογικής (>30 mg/24ωρο) ποσότητας αλβουμίνης στα 
ούρα 24ώρου. Κατά συνέπεια, είναι επιστημονικά λάθος να 
παραγγέλνουμε τη μέτρηση «μικροαλβουμίνης» ή «μικρο-
λευκωματίνης» στα ούρα, μιας και τέτοια ουσία δεν υπάρχει 
(δυστυχώς όμως έχει επικρατήσει ο λανθασμένος αυτός όρος 
και αναγράφεται και επίσημα στις αναφορές των εργαστηρίων, 
ακόμα και στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής συνταγογράφη-
σης). Για τους λόγους αυτούς έχει προταθεί να αντικατασταθεί 
ο όρος «μικρολευκωματινουρία» με τον όρο «μέτρια αυξημένη 
λευκωματινουρία» και ο όρος «μακρολευκωματινουρία» με τον 
όρο «σοβαρά αυξημένη λευκωματινουρία». 

Η αυξημένη απέκκριση αλβουμίνης στα ούρα υποδηλώνει 
βλάβη του νεφρικού σπειράματος. Η μεμβράνη των σπειρα-
ματικών τριχοειδών αποτελείται από τρία τμήματα (Εικόνα 
1). Το ενδοθήλιο (που καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια του 
τοιχώματος των τριχοειδών), τη βασική μεμβράνη και τα ποδο-
κύτταρα (που καλύπτουν την εξωτερική επιφάνεια της βασικής 
μεμβράνης, προς τον χώρο του bowman)2. Τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα διαθέτουν πόρους, που επιτρέπουν τη διέλευση του 
διηθήματος. Η βασική μεμβράνη αποτελείται από κολλαγόνο 
τύπου ιV, λαμινίνη και  πρωτεογλυκάνες, και είναι αρνητικά 
φορτισμένη. Τα ποδοκύτταρα εμφανίζουν χαρακτηριστικές 
προσεκβολές, οι οποίες αλληλοσυμπλέκονται και δημιουργούν 
ελικοειδείς σχισμές (σχισμές διήθησης), που γεφυρώνονται 
στη διαφραγματική σχισμή, επιτρέποντας τη συνεχή διέλευση 
διηθήματος από τα σπειραματικά τριχοειδή στον ουροφόρο 
χώρο του bowman3. 

Η διήθηση δεν επιτρέπεται για τις μεγαλομοριακές ουσίες με 
διάμετρο μεγαλύτερη από αυτή των πόρων της επιφάνειας διή-
θησης. Αντίθετα, το ύδωρ, τα ιόντα, και οι μικρομοριακές ουσίες 
διηθούνται ελεύθερα. Εκτός όμως από το φραγμό μεγέθους, 
υπάρχει και ο φραγμός ηλεκτρικού φορτίου, που εμποδίζει την 
ελεύθερη διήθηση των αρνητικά φορτισμένων ουσιών, όπως η 
αλβουμίνη, η οποία μολονότι μπορεί να διέλθει από τους πόρους 
της επιφάνειας διήθησης, συγκρατείται στο πλάσμα λόγω του 
αρνητικού φορτίου της και της απώθησής της από την αρνητικά 
επίσης φορτισμένη βασική μεμβράνη του σπειράματος. Όταν 
εμφανισθεί βλάβη του φραγμού διήθησης, έχουμε αυξημένη 
απέκκριση αλβουμίνης στα ούρα (>30 mg/24ωρο)4.

Ο ποσοτικός προσδιορισμός της αλβουμίνης στα ούρα μπορεί 
να γίνει σε 24ωρη συλλογή ούρων ή σε τυχαία (καλύτερα πρώτη 
πρωινή) συλλογή δείγματος ούρων, στην οποία προσδιορίζεται ο 
λόγος  αλβουμίνης/κρεατινίνη ούρων (urine albumin/creatinine 
ratio, UACr). Η 24ωρη συλλογή παρουσιάζει δυσκολίες και συχνά 
δεν γίνεται με σωστό τρόπο από τον ασθενή, ειδικά αν ο θερά-
πων ιατρός δεν δώσει σαφείς (καλύτερα γραπτές) οδηγίες για 
τον τρόπο συλλογής. Εφόσον σταλούν ούρα 24ώρου, θα ήταν 
σκόπιμο να ζητηθεί και κρεατινίνη ούρων 24ώρου, προκειμένου 
να ελεγχθεί η σωστή συλλογή (η απέκκριση κρεατινίνης στα 
ούρα 24ωρου είναι 20-25 mg/kg για τους άνδρες και 15-20 mg/
kg για τις γυναίκες, πρακτικά περίπου 1-1,5 g κρεατινίνης στο 

Διάγνωση της διαβητικής 
νεφρικής νόσου

Η διαβητική νεφρική νόσος θεωρείται μία από τις μικρο-
αγγειακές επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη (ΣΔ) και η 
συχνότητα εμφάνισής της κυμαίνεται μεταξύ 20-30%. Είναι 
μία νόσος κλινικά και παθολογοανατομικά ετερογενής, με ποι-
κίλους αλληλο-επικαλυπτόμενους παράγοντες να συμβάλουν 
στην εμφάνισή της (ηλικία, διάρκεια διαβήτη, συγκεκριμένες 
εθνότητες [π.χ. μαύρη φυλή], γενετική καταβολή, χαμηλό κοι-
νωνικο-οικονομικό επίπεδο, παχυσαρκία, κάπνισμα, υπέρταση, 
κ.α.). Επιπλέον, η παρουσία της διαβητικής νεφρικής νόσου 
αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ενώ αποτελεί την κύρια 
αιτία νεφρικής νόσου τελικού σταδίου παγκοσμίως1.

Η διάγνωση της διαβητικής νεφρικής νόσου στηρίζεται είτε 
στην ανεύρεση επιμένουσας (επί 3-6 μήνες) παθολογικής αλβου-
μινουρίας (μικρο- ή μακρο-αλβουμινουρίας), είτε μείωσης του 
ρυθμού σπειραματικής διήθησης (ρΣΔ - eGFr) σε επίπεδα <60 
mL/min/1.73m2), ή και των δύο. παρόλο που παλαιότερα εθεω-
ρείτο ότι το πρώτο κλινικό σημείο της διαβητικής νεφροπάθειας 
είναι η μικρολευκωματινουρία (δηλ. η απέκκριση 30-300 mg 
λευκωματίνης [ή όπως αλλιώς λέγεται, αλβουμίνης] στα ούρα 
24ώρου), σήμερα είναι ξεκάθαρο ότι είναι δυνατόν να υπάρχει 
διαβητική νεφρική νόσος χωρίς παθολογική αλβουμινουρία. 
Η κλασική αντίληψη ότι στη φυσική ιστορία της νόσου αρχικά 
υπάρχει φυσιολογική (ή και αυξημένη) σπειραματική διήθηση 
(υπερδιήθηση), που ακολουθείται μετά από χρόνια από ανάπτυξη 
μικροαλβουμινουρίας και ότι η μείωση του ρΣΔ επέρχεται μετά 
την εμφάνιση της μικροαλβουμινουρίας, έχει δειχθεί ότι δεν 
ευσταθεί. Η εμφάνιση της νόσου, η παθολογοανατομική της 
εικόνα και η φυσική της ιστορία είναι ποικίλη. Έτσι υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου δεν εμφανίζεται καθόλου αλβουμινουρία, 
παρά μόνο πτώση του ρΣΔ, ενώ και σε εμφάνιση αλβουμινου-
ρίας, υπάρχουν περιπτώσεις αυτόματης υποστροφής. Η βεβαία 
διάγνωση ότι πρόκειται για διαβητική νεφρική νόσο, και όχι 
άλλης αιτιολογίας, μπορεί να γίνει μόνο με βιοψία νεφρού, η 
οποία σπανίως διενεργείται, για λόγους αποφυγής επεμβατικών 
πράξεων και βάσισης της διάγνωσης σε κλινικά κριτήρια. 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ο όρος «μικρολευκωματι-
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ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Επιστημονική Συνεργάτιδα Διαβητολογικού Κέντρου,  
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24ωρο). Ο προσδιορισμός του λόγου αλβουμίνης/κρεατινίνη 
σε τυχαίο δείγμα ούρων είναι ευκολότερος και αποτελεί μια 
αξιόπιστη προσέγγιση, γι’ αυτό και συνιστάται να προτιμάται 
της 24ωρης συλλογής. Τιμές <30 mg/g Cr θεωρούνται φυσιο-
λογικές, τιμές 30-300 mg/g Cr είναι ενδεικτικές μικρολευκωμα-
τινουρίας (μέτρια αύξηση της απέκκρισης λευκωματίνης στα 
ούρα) και τιμές >300 mg/g Cr υποδηλώνουν έκδηλη πρωτε-
ϊνουρία (σοβαρή αύξηση της απέκκρισης λευκωματίνης στα 
ούρα). Σε ασθενείς που εμφανίζουν νεφρωσικό σύνδρομο, το 
ολικό λεύκωμα ούρων 24h είναι >3-3,5 g/24ωρο και ο λόγος 
αλβουμίνης/κρεατινίνη είναι >2200 mg/g Cr. Ο καθορισμός 
των φυσιολογικών τιμών του UACr βασίζεται στη φυσιολογική 
24ωρη απέκκριση αλβουμίνης στα ούρα, που είναι <30 mg, και 
στη φυσιολογική 24ωρη απέκκριση κρεατινίνης στα ούρα, που 
θεωρείται κατά προσέγγιση ~1 g. Επομένως, ο φυσιολογικός 
μέγιστος λόγος αλβουμίνης/κρεατινίνη είναι 30 mg αλβουμίνης  
/ 1 g κρεατινίνης = 30 mg/g. Όταν στέλνουμε γενική ούρων, το 
λεύκωμα που ανιχνεύει το stick των ούρων είναι η αλβουμίνη. 
Η διακριτική ικανότητα της γενικής ούρων όμως να ανιχνεύει 
αλβουμίνη είναι περιορισμένη, και η παρουσία λευκώματος 
στη γενική ούρων υποδηλώνει ότι η ποσότητα της αλβουμίνης 
στα ούρα είναι >300 mg/24ωρο (έκδηλη πρωτεϊνουρία). Γι’ 
αυτό και η πάθηση ονομάστηκε «μικροαλβουμινουρία», που 
υποδηλώνει παθολογική παρουσία αλβουμίνης στα ούρα (>30 
mg/24ωρο), που δεν ανιχνεύεται όμως από τη γενική ούρων. Εδώ 
θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι απαραίτητο να παραγγέλνουμε 
πάντοτε τόσο αλβουμίνη όσο και κρεατινίνη στα ούρα τυχαίου 
δείγματος, για να μπορούμε να υπολογίσουμε τον λόγο UACr, 
και όχι μόνο τη συγκέντρωση αλβουμίνης, η οποία από μόνη 
της δεν μπορεί να καταδείξει την ύπαρξη ή όχι νεφροπάθειας. 
Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονιστεί ότι καλό είναι να μη γίνεται 
έλεγχος ύπαρξης νεφροπάθειας παραγγέλνοντας ολικό λεύκω-
μα (ολικές πρωτεΐνες) στα ούρα, γιατί η ποσότητα του ολικού 
λευκώματος μπορεί να είναι παραπλανητικά φυσιολογική (<150 
mg/24ωρο), αλλά να υποκρύπτει την ύπαρξη παθολογικής πο-
σότητας αλβουμίνης (>30 mg/24ωρο), που να μην φαίνεται μέσα 
στο ολικό λεύκωμα. Να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη ποσότητα 
λευκώματος στα ούρα μας προέρχεται από τις πρωτεΐνες που 
βρίσκονται μέσα στα επιθηλιακά κύτταρα των ουροφόρων 
σωληναρίων (πρωτεΐνες tamm-Horsefall ή ουρομοντουλίνη), 
που αποπίπτουν στον αυλό των ουροφόρων σωληναρίων και 
απεκκρίνονται με τα ούρα, και κατά συνέπεια δεν μπορούν να 
δείξουν τυχόν σπειραματική βλάβη.

Στον ΣΔ2 ο έλεγχος για την ύπαρξη αλβουμινουρίας με προσ-
διορισμό του λόγου αλβουμίνης/κρεατινίνη ούρων σε τυχαίο 
δείγμα, θα πρέπει να ξεκινάει κατά τη διάγνωση της νόσου και 
στη συνέχεια να επαναλαμβάνεται κατ’ έτος. Σε ασθενείς με ΣΔ1 
ο έλεγχος θα πρέπει να ξεκινάει 5 έτη μετά τη διάγνωση του ΣΔ. 
Για να τεκμηριωθεί η διάγνωση της λευκωματινουρίας θα πρέπει 
να υπάρχουν δύο δείγματα θετικά σε χρονικό διάστημα 3-6 
μηνών, έτσι ώστε να αποκλεισθεί η παροδική λευκωματινουρία 
(λόγω λοίμωξης, άσκησης, βραχυπρόθεσμης υπεργλυκαιμίας, 
υψηλού πρωτεϊνούχου γεύματος, πυρετού, κλπ). 

Θα πρέπει επίσης να γίνεται μία φορά ετησίως μέτρηση της 
κρεατινίνης στον ορό και υπολογισμός της σπειραματικής διή-
θησης (eGFr). Συνιστάται ο υπολογισμός του eGFr να γίνεται 
με τον τύπο CKD-Epi (Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration), γιατί ο τύπος MDrD (Modification of Diet in 
renal Disease) δεν είναι αξιόπιστος όταν το eGFr είναι >60 
mL/min/1.73m25. Ο παλαιότερα χρησιμοποιούμενος τύπος 
των Cockroft-Gault, που περιείχε επίσης το ιδανικό βάρος του 
ασθενούς, καλό είναι να μην χρησιμοποιείται γιατί θεωρείται 
αναξιόπιστος (υπερεκτιμά συνήθως τον πραγματικό ρΣΔ). 

Η υπόνοια για άλλα αίτια νεφροπάθειας (μη διαβητικής 
αιτιολογίας) τίθεται σε περιπτώσεις ταχείας επιδείνωσης της 
λευκωματινουρίας, σε απουσία αμφιβληστροειδοπάθειας (ιδίως 
στο ΣΔ1), σε ταχεία έκπτωση του eGFr, σε ενεργό ίζημα ούρων 
(αιματουρία [ειδικά στην αρχή της νόσου], ερυθροκυτταρικοί 
κύλινδροι) και σε αύξηση της κρεατινίνης ορού >30%, 2-3 μήνες 
μετά την έναρξη θεραπείας με αναστολείς του μετατρεπτικού 
ενζύμου της αγγειοτενσίνης ή ανταγωνιστές των υποδοχέων 
της αγγειοτενσίνης.

Συμπερασματικά λοιπόν, η διάγνωση της διαβητικής νε-
φρικής νόσου πρέπει να βασίζεται σε ποσοτική μέτρηση της 
αλβουμίνης και κρεατινίνης τυχαίου πρωινού δείγματος ούρων 
(για υπολογισμό του UACr), και υπολογισμό του eGFr (βασιζό-
μενο κυρίως στον τύπο CKD-Epi), με επανάληψη σε 3-6 μήνες 
για επιβεβαίωση της διάγνωσης. Η έγκαιρη διάγνωση και η 
χορήγηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να 
καθυστερήσουν την εξέλιξη της διαβητικής νεφροπάθειας και 
να οδηγήσουν σε καρδιαγγειακή προστασία του ασθενούς.
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Βαριατρικές επεμβάσεις και ελάττωση 
καρδιαγγειακού κινδύνου
Doumouras AG, Wong JA, Paterson JM, et al.
Circulation. 2021;143:1468-1480

Οι βαριατρικές επεμβάσεις για απώλεια περιττού σωματι-
κού βάρους ελαττώνουν αποτελεσματικά τους παράγοντες 
καρδιαγγειακού κινδύνου, αλλά η μείωση των καρδιαγγεια-
κών επεισοδίων δεν έχει τεκμηριωθεί, ιδιαίτερα σε πάσχοντες 
από καρδιαγγειακή νόσο. Σε αυτή τη μελέτη αξιολογήθηκε η 
επίδραση της βαριατρικής επέμβασης στην εμφάνιση καρδι-
αγγειακών επεισοδίων σε άτομα με καρδιαγγειακή νόσο και 
σοβαρή παχυσαρκία.  

πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη πληθυσμού στην οποία 
συμμετείχαν 1.319 ασθενείς με ισχαιμική καρδιακή νόσο ή καρ-
διακή ανεπάρκεια που υπεβλήθησαν σε βαριατρική επέμβαση 
για απώλεια βάρους και συγκρίθηκαν με ίσο αριθμό ασθενών 
που δεν είχαν υποβληθεί σε επέμβαση και είχαν παρόμοια χα-
ρακτηριστικά. πρωταρχικό τελικό σημείο της ανάλυσης ήταν 
η εμφάνιση μειζόνων καρδιαγγειακών επεισοδίων (συνολική 
θνητότητα, νοσηλεία για έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλικό 
επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια ή επέμβαση επαναιμάτωσης 
στεφανιαίων). 

Μετά από 4,6 έτη παρακολούθησης το πρωταρχικό τελικό 
σημείο καταγράφηκε σε ποσοστό 11,5% των συμμετεχόντων 
που είχαν υποβληθεί σε βαριατρική επέμβαση έναντι 19,6% 
στην ομάδα ελέγχου (αναλογία κινδύνου 0,58, 95% διάστημα 
εμπιστοσύνης: 0,48 - 0,71, p < 0,001). Η απόλυτη μείωση του 
κινδύνου ήταν 19,3% σε συμμετέχοντες με καρδιακή ανεπάρκεια 
και 7,5% σε συμμετέχοντες με ισχαιμική καρδιοπάθεια.

 �  Συμπερασματικά, η εφαρμογή βαριατρικής επέμβασης σε πά-
σχοντες από ισχαιμική καρδιακή νόσο ή καρδιακή ανεπάρκεια 
συνοδεύεται από ελάττωση εμφάνισης μειζόνων καρδιαγγει-
ακών επεισοδίων, και προτείνουν περαιτέρω διερεύνηση των 
ευρημάτων τους σε μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη.

Τριγλυκερίδια και υπολειπόμενος 
καρδιαγγειακός κίνδυνος
Raposeiras-Roubin S, Rosselló X, Oliva B, et al.
J Am Coll Cardiol. 2021;77:3031-3041

 Ακόμη και με επίτευξη χαμηλών επιπέδων LDL-χολ παρα-
μένει υπολειπόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος. Η παρούσα 
προοπτική μελέτη παρατήρησης είχε ως στόχο την ενδεχό-
μενη συσχέτιση των επιπέδων τριγλυκεριδίων με εμφάνιση 
υποκλινικής αθηροσκλήρωσης και αγγειακής φλεγμονής σε 
φαινομενικά υγιή άτομα. 

   Στην ανάλυση συμμετείχαν 3.754 άτομα χαμηλού έως ενδι-
αμέσου καρδιαγγειακού κινδύνου που εντάχθηκαν στη μελέτη 
pESA (progression of Early Subclinical Atherosclerosis) από το 
2010 έως το 2014. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε υπερηχο-
γράφημα περιφερικών αρτηριών (καρωτίδες, κοιλιακή αορτή, 
λαγόνιες και μηριαίες αρτηρίες) για εντοπισμό αθηρωματικών 
πλακών, σε αξονική τομογραφία για εντοπισμό ασβέστωσης 
των στεφανιαίων και σε τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων 
(pEt) για ανάδειξη πιθανής αγγειακής φλεγμονής. 

   βρέθηκε ότι σε ποσοστό 58% των συμμετεχόντων το 
υπερηχογράφημα ανέδειξε παρουσία αθηρωματικών πλακών, 
σε ποσοστό 16,8% εντοπίστηκε ασβέστωση των στεφανιαίων 
στην αξονική τομογραφία και στο 46,7% των συμμετεχόντων 
αγγειακή φλεγμονή στη μελέτη με pEt. 

   Μετά από πολυπαραγοντική ανάλυση επίπεδα τριγλυ-
κεριδίων ≥150 mg/dL φάνηκε να σχετίζονται με υποκλινική 
αθηρωμάτωση των περιφερικών αρτηριών ανεξάρτητα από τα 
επίπεδα της LDL-χολ (αναλογία κινδύνου 1,35; 95% διάστημα 
εμπιστοσύνης: 1,08 έως 1,68, p=0.008) [Εικόνα 1]. Η παρουσία 
αγγειακής φλεγμονής βρέθηκε σε διπλάσιο βαθμό σε συμμετέχο-
ντες με τριγλυκερίδια ≥150 mg/dL. Δεν βρέθηκε συσχέτιση των 
επιπέδων τριγλυκεριδίων με το σκορ ασβεστίου της αξονικής.

 � Εν κατακλείδι, σε ασθενείς χαμηλού και ενδιαμέσου καρδιαγ-
γειακού κινδύνου η υπερτριγλυκεριδαιμία φαίνεται να σχετί-
ζεται με υποκλινική αθηροσκλήρωση και αγγειακή φλεγμονή 
ανεξάρτητα από τα επίπεδα της LDL-χολ.

πληροφορίες για την Εταιρεία μας και τα τεύχη του Αθηρώματος 
μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα  http://www.eelia.gr

εΙΚονα 1. πολυπαραγοντική ανάλυση επιπέδων τριγλυκεριδίων 
<100 mg/dL, 100-149 mg/dL και ≥150 mg/dL σε σχέση με την πα-
ρουσία υποκλινικής αθηρωμάτωσης των περιφερικών αρτηριών.
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Επίδραση των στατινών στις γνωσιακές 
λειτουργίες και στην εμφάνιση άνοιας  
σε ηλικιωμένα άτομα
Zhou Z, Ryan J, Ernst ME, et al.
J Am Coll Cardiol. 2021;77:3145-3156

Η επίδραση της λήψης στατίνης στις νευρογνωσιακές λει-
τουργίες των ηλικιωμένων ατόμων παραμένει άγνωστη. Σε 
αυτή τη μελέτη αξιολογήθηκε η συσχέτιση των στατινών με 
την έκπτωση των γνωσιακών λειτουργιών και την εμφάνιση 
άνοιας σε άτομα μεγάλης ηλικίας.

Αναλύθηκαν δεδομένα από 18.846 άτομα ηλικίας ≥ 65 ετών 
με ελεύθερο ιστορικό για καρδιαγγειακή νόσο, σημαντική σω-
ματική αναπηρία ή άνοια, που συμμετείχαν στη μελέτη ASprEE. 
Καταγράφηκαν πολλές παράμετροι γνωσιακών λειτουργιών, 
συμπεριλαμβανομένου της εμφάνισης άνοιας, μεταβολών 
της μνήμης, της γλωσσικής και εκτελεστικής λειτουργίας, της 
ψυχοκινητικής ταχύτητας, της συνολικής γνωσιακής λειτουργίας 
και συνδυασμού αυτών των παραμέτρων.

Σε παρακολούθηση 4,7 ετών κατά μέσο όρο καταγράφηκαν 
περιστατικά εμφάνισης άνοιας καθώς και περιστατικά ήπιας 
διαταραχής των γνωσιακών λειτουργιών και διάφορες υποκα-
τηγορίες αυτών των διαταραχών. Αξιολογήθηκε η λήψη ή μη-
λήψη στατινών καθώς και η διαφορετική επίδραση λιπόφιλων 
ή υδρόφιλων στατινών. 

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στη λήψη 
στατίνης και την εμφάνιση άνοιας ή άλλου τύπου διαταραχών 
της γνωσιακής λειτουργίας. Επιπλέον, δεν καταγράφηκε δια-
φορά ανάμεσα στις λιπόφιλες ή τις υδρόφιλες στατίνες και την 
εμφάνιση γνωσιακής διαταραχής.

 � Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η χορήγηση στατινών σε 
ηλικιωμένα άτομα δε σχετίζεται με την εμφάνιση άνοιας ή 
ήπιας διαταραχής των γνωσιακών λειτουργιών.

Κλινικό όφελος από την ελάττωση της 
LDL-χολ σε ασθενείς με ή χωρίς οικογενή 
υπερχοληστερολαιμία και στεφανιαία νόσο
Vallejo-Vaz AJ, Packard CJ, Ference BA, et al.
Atherosclerosis. 2021;320:1-9

Τα κλινικά οφέλη από την ελάττωση της χοληστερόλης 
σε πάσχοντες από οικογενή υπερχοληστερολαιμία (Familial 
Hypercholesterolemia, FH) δεν έχουν επιβεβαιωθεί σε μεγάλες 
κλινικές μελέτες φαρμακευτικής παρέμβασης. Στην παρούσα 
ανάλυση δεδομένων από τη μελέτη 4S (Scandinavian Simvastatin 
Survival Study) αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα της χορή-
γησης σιμβαστατίνης σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο (ΣΝ) και 
LDL-χολ ≥190 mg/dL (≥4,9 mmol/L), ανάλογα με την παρουσία 
ή όχι φαινοτύπου FH.

Από το σύνολο των συμμετεχόντων στη μελέτη οι 2.164 
είχαν αρχική τιμή LDL-χολ ≥190 mg/dL, εκ των οποίων οι 152 
είχαν ιστορικό πρώιμης ΣΝ και κληρονομικό ιστορικό ΣΝ, οπότε 

θεωρήθηκαν ως πάσχοντες από FH βάσει των κριτηρίων της 
Dutch Lipid Clinic. 

Συνολικά όλοι οι ασθενείς είχαν κλινικό όφελος στην ελάττω-
ση των καρδιαγγειακών επεισοδίων και στη θνητότητα, αλλά οι 
συμμετέχοντες με  LDL-χολ ≥190 mg/dL εμφάνιζαν μεγαλύτερο 
αναλογικά όφελος με απόλυτη ελάττωση της θνητότητας κατά 
4,1-4,3%. Ειδικότερα, οι 152 ασθενείς πού είχαν φαινότυπο FH, 
εμφάνιζαν περαιτέρω όφελος με ελάττωση του σχετικού κιν-
δύνου θανάτου κατά 84% και απόλυτη ελάττωση του κινδύνου 
εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά 13,2% και της 
θνητότητας κατά 6,6% (Εικόνα 2).

 �  Oι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η παρουσία φαινότυπου FH 
σε ασθενείς με ΣΝ σχετίζεται με μεγαλύτερο κλινικό όφελος 
από την ελάττωση της LDL-χολ με χορήγηση στατίνης.

Χορήγηση inclisiran σε πάσχοντες από οικογενή 
υπερχοληστερολαιμία ή αθηροσκλήρωση
Wright RS, Ray KK, Raal FJ, et al.
J Am Coll Cardiol. 2021;77:1182-1193

Το νεώτερο υπολιπιδαιμικό φάρμακο inclisiran είναι μια 
μικρή διπλή έλικα rNA που καταστέλλει τη μετάφραση και τη 
σύνθεση της pCSK9 στο ήπαρ, με αποτέλεσμα ελάττωση των 
επιπέδων της LDL-χολ. Στην παρούσα ανάλυση αξιολογήθηκε 
η συνολική επίδραση του inclisiran σε ασθενείς με υπερλιπι-
διαμία που συμμετείχαν σε 3 μελέτες φάσης 3.

Η χορήγηση του φαρμάκου είναι υποδόρια και επανα-
λαμβάνεται αρχικά σε 90 ημέρες και ανά εξαμηνιαία δια-
στήματα έπειτα. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του 
φαρμάκου έχει δοκιμαστεί σε 482 πάσχοντες από ετερόζυ-
γο οικογενή υπερχοληστερολαιμία (Heterozygous Familial 
Hypercholesterolemia, HeFH) στη μελέτη orioN-9, σε 1.561 
ασθενείς με αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο στη 
μελέτη orioN-10 και σε 1.617 ασθενείς με καρδιαγγειακή 
νόσο ή ισοδύναμο αυτής στη μελέτη orioN-11. 

Στις μελέτες αυτές οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν 1:1 
σε inclisiran ή σε εικονικό φάρμακο ως προσθήκη στη λοιπή 

εΙΚονα 2. Το μεγαλύτερο κλινικό όφελος με τη λήψη σιμβαστατίνης 
παρατηρήθηκε στους ασθενείς με φαινότυπο οικογενούς υπερχολη-
στερολαιμίας (γκρίζες στήλες).
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(συνέχεια από τη σελίδα 2)

υπολιπιδαιμική αγωγή που ελάμβαναν. Η συνολική ανάλυση 
των δεδομένων από τους 3.660 συμμετέχοντες έδειξε μέση 
ελάττωση των επιπέδων της LDL-χολ κατά 50,7% την 510η 
ημέρα θεραπείας συγκριτικά με εικονικό φάρμακο (Εικόνα 3). 
Το inclisiran ήταν ασφαλές στη χορήγηση, με εξαίρεση ήπιες 
τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της έγχυσης (5% έναντι 0,7% 
με εικονικό φάρμακο), χωρίς σημαντική επίδραση σε άλλες 
βιοχημικές παραμέτρους ηπατικής ή νεφρικής λειτουργίας, 
στον αριθμό των αιμοπεταλίων ή στη CpK.

 � Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η χορήγηση inclisiran δύο 
φορές το χρόνο συμπληρωματικά της υπόλοιπης υπολιπιδαιμι-
κής αγωγής είναι αποτελεσματική στην ελάττωση της LDL-χολ 
χωρίς σημαντικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις.

γνωσιακών λειτουργιών. Ενώ αυτή η μείωση των γνωσιακών 
λειτουργιών βελτιώθηκε 3 μήνες μετά την αγγειοπλαστική, 
παρέμεινε 6 μήνες μετά την ενδαρτηρεκτομή.

συΜπΕρΑσΜΑΤΑ
Η επίδραση της καρωτιδικής ενδαρτηρεκτομής ή της δι-

αδερμικής αγγειοπλαστικής της καρωτίδας στις γνωσιακές 
λειτουργίες είχε αποτελέσει το αντικείμενο πολλών μελετών, 
κύριο χαρακτηριστικό των οποίων αποτελεί η ετερογένεια στη 
μεθοδολογία αλλά και τα ανάμεικτα και ποικίλα αποτελέσματα. 
Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η εξαγωγή σαφών συμπερασμά-
των. Η τυποποίηση των νευροψυχολογικών δοκιμασιών και του 
χρόνου που αυτές θα διεξαχθούν, αλλά και η ενσωμάτωση της 
νευροαπεικόνισης θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ικανότητα 
περαιτέρω κλινικών μελετών να διερευνήσουν την επίδραση 
των καρωτιδικών επεμβάσεων στις γνωσιακές λειτουργίες και 
να διευκρινίσουν την υποκείμενη παθοφυσιολογία.
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εΙΚονα 3. Μέση ελάττωση των επιπέδων της LDL-χολ την 510η 
ημέρα θεραπείας με inclisiran συγκριτικά με εικονικό φάρμακο.
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Λιποπρωτεΐνη (α): το λιπίδιο 
της αορτικής στένωσης;

Από 20ετίας είχε διατυπωθεί η υπόθεση ότι η αορτική 
στένωση (ΑΣ) από άποψη παθοφυσιολογίας έχει ομοιότητες 
με την αθηρωμάτωση. Στα αρχικά στάδια της ΑΣ (σκλήρυν-
ση) υπάρχει υπενδοθηλιακή εναπόθεση οξειδωμένης LDL, 
συσσώρευση Τ λεμφοκυττάρων και μακροφάγων, παραγωγή 
αγγειοτασίνης ιι και κινητοποίηση του καταρράκτη της φλεγ-
μονής. παράλληλα επέρχεται φαινοτυπικός μετασχηματισμός 
ινοβλαστών σε οστεοβλάστες με τελικό αποτέλεσμα την 
επασβέστωση των αορτικών πτυχών. 

Μολονότι μελέτες παρατήρησης έδειξαν συσχέτιση των 
επιπέδων χοληστερόλης με την ΑΣ, μελέτες παρέμβασης 
με στατίνες απέτυχαν να επιβραδύνουν την πρόοδο της ΑΣ 
(π.χ. AStroNoMEr trial. Circulation 2010;121;306-14). Αυτό 
συνέτεινε στο να στραφεί το επιστημονικό ενδιαφέρον σε μια 
άλλη λιποπρωτεΐνη, τη λιποπρωτεΐνη (α)[Lp(a)] που δομικά 
μοιάζει με την LDL αλλά έχει πολλές λειτουργικές διαφορές. 
Έτσι, πέρα από τις μελέτες παρατήρησης που έδειξαν ότι η 
Lp(a) συνδέεται με την ΑΣ και ότι τα αυξημένα της επίπεδα 
επιταχύνουν την πρόοδό της, προστέθηκαν και οι γενετικές 
μελέτες. Οι μελέτες αυτές έδειξαν σε μεγάλους πληθυσμούς 
και σε μακρόχρονη παρακολούθηση ότι πολυμορφισμοί που 
συνδέονται με αυξημένα επίπεδα Lp(a) αυξάνουν το μελλο-
ντικό κίνδυνο ανάπτυξης ΑΣ. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι 
η ιδιαίτερη δράση της Lp(a) στις αορτικές πτυχές οφείλεται 
στα οξειδωμένα φωσφολιπίδια και στο ένζυμο αυτοταξίνη 
που μεταφέρει (Εικόνα). Τα οξειδωμένα φωσφολιπίδια διε-

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ

γείρουν τον καταρράκτη της φλεγμονής ενώ η αυτοταξίνη 
μετατρέπει τη λυσοφωσφατιδυλοχολίνη σε λυσοφωσφατιδικό 
οξύ που επίσης επάγει τη φλεγμονή και την επασβέστωση 
της αορτικής βαλβίδας. 

Φαίνεται λοιπόν ότι η Lp(a) αποτελεί αιτιολογικό παράγο-
ντα της ΑΣ και περιμένουμε με ανυπομονησία τις ενέσιμες 
θεραπείες, τύπου αντινοηματικών ολιγονουκλεοτιδίων, που 
από μελέτες φάσης ιι ελαττώνουν την Lp(a) μέχρι και 90%. 
Το αισιόδοξο υποθετικό σενάριο είναι ότι μετά από 5-10 έτη 
ίσως να υπάρξει για πρώτη φορά φαρμακευτική παρέμβαση 
που να επιβραδύνει την εξέλιξη της ΑΣ.


