
1ΙSSN 1107-9754

ΤΟΜΟΣ 27, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

ΑΤΗΕROΜΑ – Quarterly publication of the Hellenic Society of Lipidiology, Atherosclerosis and Vascular Disease

VOLUME 27, ISSUE 1, JANUARY - MARCH 2023

Με τον όρο κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε στη μεταβο-
λή του κλίματος παγκοσμίως και συγκεκριμένα σε μεταβολές 
καιρικών/μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε με-
γάλη χρονική κλίμακα (δεκαετίες ή και αιώνες) και έχουν ως 
αποτέλεσμα σημαντικές διακυμάνσεις στην μέση κατάσταση 
του κλίματος. 

Οι κλιματικές αλλαγές μπορεί να οφείλονται σε φυσικές 
διαδικασίες ή σε ανθρώπινες δραστηριότητες και οδηγούν σε 
τροποποίηση της σύνθεσης της ατμόσφαιρας. Σύμφωνα με 
τα Ηνωμένα Έθνη η κλιματική αλλαγή ορίζεται ως η μεταβολή 
στο κλίμα που οφείλεται είτε άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες 
δραστηριότητες και διαχωρίζεται από τον όρο κλιματική μετα-
βλητότητα που αποδίδεται σε φυσικά αίτια.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η παρουσία σωματιδίων ή 
αερίων στον ατμοσφαιρικό αέρα που έχουν την ικανότητα να 
μεταβάλλουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του. Αποτελείται από 
δύο κατηγορίες: τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10, PM2.5,PM0,1) 
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και τα αέρια (όζον, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θεί-
ου, διοξείδιο του αζώτου). Σύμφωνα με τον ΠΟΥ (Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας) η ατμοσφαιρική ρύπανση ενοχοποιείται 
για 6,7 εκατομμύρια θανάτους/ετησίως με βάση δεδομένα 
από το 2019. Τα τελευταία χρόνια οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην καρδιαγγειακή νόσο έχουν 
κεντρίσει το ενδιαφέρον για επιδημιολογικές μελέτες καθώς και 
για μελέτες παρακολούθησης. 

Υπάρχουν 3 πιθανοί μηχανισμοί όπου η ατμοσφαιρική ρύ-
πανση μπορεί να επηρεάσει το καρδιαγγειακό σύστημα με πύλη 
εισόδου το αναπνευστικό και αυτά είναι: το οξειδωτικό στρες 
που ενεργοποιεί τον καταρράκτη της φλεγμονής, οι διαταραχές 
του αυτόνομου νευρικού συστήματος (αγγειοσύσπαση και 
αύξηση της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού) αλλά και 
η ικανότητα τους να μεταφέρονται απευθείας (κυρίως τα λεπτά 
σωματίδια PM2.5) στην συστηματική κυκλοφορία διαπερνώντας 
τον φραγμό του επιθηλίου του αναπνευστικού δέντρου με άμεση 
δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα. Σημαντικό ρόλο παίζει ο 
χρόνος έκθεσης στους ρυπογόνους παράγοντες, ο τύπος και 
η συγκέντρωση των ρύπων αλλά και τα υποκείμενα νοσήματα 
του κάθε ανθρώπου. 

Ατμοσφαιρική ρύπανση και αρτηριακή υπέρταση
Η ατμοσφαιρική ρύπανση και η έκθεση σε αιωρούμενα 

σωματίδια για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα οδηγούν 
αρχικά σε μία χρόνια φλεγμονώδη κατάσταση λόγω αύξησής 
του οξειδωτικού στρες με συνοδό αύξηση των κυτταροκινών, 
της ιντερλευκίνης-6 και άλλων φλεγμονωδών παραγόντων που 
καταλήγουν σε ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και συμβάλουν στην 
αθηροσκλήρυνση. Ως αποτέλεσμα υπάρχει αύξηση των περι-
φερικών αντιστάσεων και αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ). Σύμφωνα 
με νεότερες δημοσιεύσεις η βραχυχρόνια έκθεση σε 10 μg/
m3PM2.5 έχει συσχετιστεί με αύξηση 1-3 mmHg της συστολικής 
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(συνέχεια στη σελίδα 6)

και διαστολικής αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) ενώ η χρόνια έκθεση 
οδηγεί σε αύξηση του επιπολασμού της ΑΥ. 

Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι σύμφωνα με τα δεδομένα αποτελούν 
εκλυτικούς παράγοντες για καρδιαγγειακά συμβάματα καθώς 
μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στην καρδιακή συχνότητα, 
αγγειακό τόνο, αύξηση της ΑΠ και διαταραχές πήξης. 

 Ατμοσφαιρική ρύπανση και δυσλιπιδαιμία
 Όπως προαναφέρθηκε η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί 

οξειδωτικό στρες και οδηγεί σε μία χρόνια φλεγμονώδη κατάστα-
ση που έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της HDL χοληστερόλης 
καθώς προκαλεί δομικές αλλά και λειτουργικές αλλαγές και έτσι 
προδιαθέτει σε καρδιαγγειακά συμβάματα.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και αρρυθμίες
Η παρουσία ρύπων στην ατμόσφαιρα έχει παρατηρηθεί 

ότι μπορεί να έχει μία αρρυθμιογόνο δράση καθώς σχετί-
ζεται με επεισόδια παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής με 
ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση ακόμη και με βραχυπρόθεσμη 
έκθεση. Σχετίζονται επίσης με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης  
κοιλιακών αρρυθμιών κυρίως σε ασθενείς με ήδη υπάρχοντες 
προδιαθεσικούς παράγοντες. Ασθενείς που φέρουν απινιδω-
τές έχουν συμπεριληφθεί σε μελέτες με τα αποτελέσματα να 
δείχνουν αύξηση έως και 36% των κοιλιακών αρρυθμιών σε 
περιόδους με αυξημένα επίπεδα ρύπων και συγκεκριμένα των 
λεπτών σωματιδίων. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα φαίνεται 
να υπάρχει κάποια συσχέτιση ανάμεσα στα αυξημένα επίπεδα 
ατμοσφαιρικών ρύπων και τους αιφνίδιους θανάτους. Σε μία 
μεγάλη μελέτη στις ΗΠΑ η χρόνια έκθεση (χρονικό διάστημα 
2000-2009) σε λεπτά σωματίδια PM2.5 φάνηκε να συσχετίζεται 
με αύξηση κατά 10% των καρδιαγγειακών θανάτων για κάθε 
10μg/m3 αύξηση στην συγκέντρωση των λεπτών σωματιδίων. 

Ατμοσφαιρική ρύπανση και ισχαιμικά επεισόδια 
(οξέα στεφανιαία σύνδρομα και ισχαιμικά 
αγγειακά εγκεφαλικά)

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες έχει φανεί ότι υπάρχει συσχέ-
τιση ανάμεσα στην αυξημένη συγκέντρωση ατμοσφαιρικών 
ρύπων και τον κίνδυνο για ασταθή στηθάγχη και οξύ έμφραγμα 
του μυοκαρδίου. Σε μία μετανάλυση 34 μελετών φάνηκε να 
υπάρχει αύξηση κατά 1,0% και 2,5% του σχετικού κινδύνου 
ισχαιμικού επεισοδίου για κάθε αύξηση κατά 10μg/m3 του 
διοξειδίου του αζώτου και των λεπτών σωματιδίων αντιστοί-
χως, κυρίως σε ασθενείς με προυπάρχουσα στεφανιαία νόσο.  
Πιθανότατα η αύξηση των ισχαιμικών επεισοδίων να οφείλεται 
στην  ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, στην αγγειοσύσπαση και 
στην ΑΥ που προκαλούν τα αιωρούμενα σωματίδια. Η χρόνια 
έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους καθόλη τη διάρκεια της 
ζωής μας έχει φανεί ότι  μπορεί να οδηγεί σε καρδιακή αθηρο-
σκληρυντική νόσο. 

Σύμφωνα με μία μετανάλυση από 11 Ευρωπαϊκές μελέτες 
βρέθηκε ότι η αύξηση κατά 5μg/m3 ετησίως των επιπέδων των 
λεπτών σωματιδίων συσχετιζόταν με αύξηση στα αγγειακά 
εγκεφαλικά επεισόδια σε ασθενείς > 60 ετών και σε μη καπνι-
στές. Επίσης σχετίζονται με αύξηση των θανάτων από ισχαιμικά 
εγκεφαλικά επεισόδια κατά 24%.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και καρδιακή ανεπάρκεια
Υπάρχουν αρκετά δεδομένα που δείχνουν ότι η ατμοσφαιρική 

ρύπανση αυξάνει τις νοσηλείες και την θνητότητα από καρδιακή 
ανεπάρκεια. Σε μία μετανάλυση από 34 μελετών βρέθηκε ότι 
η βραχυπρόθεσμη έκθεση λίγων ημερών και συγκεκριμένα 
η αύξηση κατά 10μg/m3 αύξησε τις νοσηλείες για καρδιακή 
ανεπάρκεια κατά 2,12%.

Ηχορύπανση και καρδιαγγειακή νόσος
Ασθενείς που κατοικούν σε περιοχές με αυξημένη ηχορύ-

πανση (>55dB) κυρίως τις βραδινές ώρες  (περιοχές κοντά σε 
αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς) έχει φανεί ότι έχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ΑΥ καθώς μπορεί να προκα-
λέσουν αύξηση κατά 5-7 mmHg της συστολικής ΑΠ και κατά 
3-7 της διαστολικής ΑΠ.

Ακραίες θερμοκρασίες
Οι αλλαγές στην  θερμοκρασία που παρατηρούνται τα τελευ-

ταία χρόνια είτε οι καύσωνες ή οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 
φαίνεται πως και αυτές επηρεάζουν το καρδιαγγειακό σύστημα. 
Σύμφωνα με μελέτες οι ακραίες θερμοκρασίες (κυρίως το κρύο) 
αυξάνουν τις νοσηλείες για οξέα καρδιαγγειακά συμβαματα  
αλλά και τη πιθανότητα εμφάνισης κοιλιακών αρρυθμιών. 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής 
και των ατμοσφαιρικών ρύπων είναι δύσκολη, μακροχρόνια 
και χρειάζεται την συμβολή πολλών θεσμικών οργάνων και 
δραστικών παρεμβάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η στροφή 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ελάττωση εκπομπής 
ρύπων από τα οχήματα συμβάλουν στην βελτίωση του κλίματος. 
Σε ατομικό επίπεδο η χρήση προστατευτικής μάσκας (ειδικά 
σε ευπαθείς ομάδες ή σε ομάδες με παράγοντες κινδύνου) σε 
περιοχές και σε ώρες με αυξημένη παρουσία ατμοσφαιρικών 
ρύπων αλλά και η  χρήση φίλτρων αέρα στις οικίες φαίνεται να 
έχουν προστατευτική δράση. Κάποιες ιατρικές παρεμβάσεις που 
θα μπορούσαν να μειώσουν τη βλαπτική επίδραση των ρύπων 
στον ανθρώπινο οργανισμό είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο 
αλλά η υγιεινή διατροφή και συγκεκριμένα η μεσογειακή δίαιτα 
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ΣΤΗΛΗ  
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το σπλαγχνικό λίπος (μετά από προσαρμογή για το ΔΜΣ) 
σχετίσθηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ2 και στεφανι-
αίας νόσου (ΣΝ) [HR/SD 1,45 (95% CI: 1,30–1,61), 1,17 (95% CI: 
1,08-1,26) για ΣΔ2 και ΣΝ αντιστοίχως), για το υποδόριο κοιλι-
ακό λίπος διαπιστώθηκε ουδετερότητα [ΗR/SD 0,96 (95% CI: 
0,84–1,08),1,04 (95% CI: 0,95–1,14) για ΣΔ2 και ΣΝ, αντιστοίχως], 
ενώ το μηρογλουτιαίο λίπος σχετίσθηκε με μειωμένο κίνδυνο 
[HR/SD 0,84 (95% CI:0,74–0,95), 0,91 (95% CI: 0,83–1,00), για 
ΣΔ2 και ΣΝ, αντιστοίχως).

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης οδηγούν την έρευνα 
σε προσπάθεια ποσοτικοποίησης των προαναφερθέντων με-
τρήσεων ενδεχομένως και με άλλες μεθόδους, όπως είναι η 
διπλή ενεργειακή απορρόφηση ακτίνων Χ (DEXAscan) και η 
αξονική τομογραφία κοιλίας ή ακόμα και στατικές εικόνες, που 
θα μπορούσαν πιθανώς να ληφθούν από μία κάμερα «έξυπνου 
κινητού»2,3. 

Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης υπο-
στηρίζουν την από μακρού ισχύουσα αντίληψη ότι οι διάφορες 
αποθήκες λίπους, εκτός από τη σημασία τους για την αποθή-
κευση ενέργειας, έχουν διαφορετικά μεταβολικά προφίλ. Σε 
προηγούμενες μελέτες, είχαν διαπιστωθεί λειτουργικές διαφορές 
των λιποκυττάρων ανάλογα με τη δεξαμενή λίπους όπου αυτά 
εντοπίζονται. Αυτό αποδόθηκε, εν μέρει τουλάχιστον, στην έκ-
φραση συγκεκριμένων για κάθε δεξαμενή λίπους αναπτυξιακών 
γονιδίων σχετικών με τη λιπογένεση4,5. Ενώ το σπλαγχνικό λίπος 
τείνει να αποτελεί το πρωταρχικό σημείο άμεσης αποθήκευσης 
του διατροφικού λίπους μέσω υπερτροφίας των λιποκυττάρων, 
το μηρογλουτιαίο λίπος αποτελεί μία πιο σταθερή δεξαμενή 
λίπους, η οποία «εξαπλώνεται» κυρίως μέσω υπερπλασίας των 
λιποκυττάρων ενώ επιπλέον μπορεί να περιορίσει την αύξηση  
του σπλαγχνικού και του έκτοπου λίπους. Σε πολλές εξ άλλου  
μελέτες υποστηρίζεται ότι η αύξηση του σπλαγχνικού λίπους 
σε συγκεκριμένα άτομα μπορεί να αντανακλά την ανικανότη-
τα επαρκούς «εξάπλωσης» του υποδόριου κοιλιακού και του 
μηρογλουτιαίου λιπώδους ιστού6. 

Συμπερασματικά, στη συγκεκριμένη μελέτη διαπιστώθηκε 
ότι οι μετρήσεις του σωματικού λίπους μετά από προσαρμογή 
για το ΔΜΣ σχετίζονται με διαφορετικές καρδιομεταβολικές 
επιδράσεις και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως χρήσι-
μα επιπρόσθετα καταληκτικά σημεία σε μελέτες παρέμβασης 
σχετικές με την παχυσαρκία. 

Η αναγωγή των μετρήσεων στο ΔΜΣ, που χρησιμοποιήθηκε 
σε αυτή τη δημοσίευση αποτελεί ακριβέστερη πιστοποίηση σε 
σχέση με προγενέστερες μελέτες, της κλινικής σημασίας που 
έχουν οι διαφορετικές εντοπίσεις λίπους.
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Oι εναποθέσεις λιπώδους ιστού 
σε συγκεκριμένες περιοχές 
του ανθρώπινου σώματος, 
μετά από προσαρμογή για 
το ΔΜΣ, επιδεικνύουν 
διαφορετικές συσχετίσεις με τα 
καρδιομεταβολικά νοσήματα

Η παχυσαρκία αποτελεί μία σοβαρή απειλή για τη δημό-
σια υγεία και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρ-
διοαγγειακών επεισοδίων, σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 
(ΣΔ2), νεοπλασιών και σοβαρής λοίμωξης Covid-19. Mε βάση 
πρόσφατες προβλέψεις, 50% των ενηλίκων στις ΗΠΑ θα είναι 
παχύσαρκοι έως το 2030. Για κάθε δεδομένο δείκτη μάζας 
σώματος (ΔΜΣ) υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση όσον 
αφορά την κατανομή του λίπους και αυτή η διαφοροποίηση 
έχει σημαντικές επιπτώσεις στον καρδιομεταβολικό κίνδυνο. Σε 
μία μελέτη παρατήρησης, που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και στην οποία συμπεριλήφθηκαν 40.032 άτομα από τη βάση 
δεδομένων UKBiobank, εκτιμήθηκαν οι ανεξάρτητες από το 
ΔΜΣ συσχετίσεις των καρδιομεταβολικών νοσημάτων με το 
σπλαγχνικό, το κοιλιακό υποδόριο και το μηρογλουτιαίο λίπος1.

Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία σώματος 
με διδιάστατες προβολές, για την κατά το δυνατόν καλύτερη 
εκτίμηση της εναπόθεσης λίπους. Στη συνέχεια πραγματο-
ποιήθηκαν προσαρμοσμένες στο ΔΜΣ μετρήσεις για κάθε 
αποθήκη λίπους, προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί το εύρος 
της εναπόθεσης λίπους τοπικά.



ΑΘΗρΩμΑ	•	ΤΟΜΟΣ	27,	ΤΕΥΧΟΣ	1,	IANOYAΡΙΟΣ	-	ΜΑΡΤΙΟΣ	2023

4

(συνέχεια στη σελίδα 7)

EIKONA 1. Σχηματική απεικόνιση του ρόλου του PPARα στο μετα-
βολισμό των λιπιδίων (RXR: retinoid X receptor).

Eπιμέλεια: Βάϊα ράϊκου
Νεφρολόγος. Διδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών Chief Doctor στο Ιδιωτικό Νοσοκομείο 
DOCTOR’S HOSPITAL

Συνεργασία: Σωτήριος Γαβριήλ
Χειρουργός, MD. Διευθυντής Βαριατρικής Χερουργικής  
στο Ιδιωτικό Νοσοκομείο DOCTOR’S HOSPITAL

Προστατευτικός ρόλος της 
Βαριατρικής χειρουργικής 
στη νεφρική λειτουργία 
αναστέλλοντας το οξειδωτικό 
stress με την ενεργοποίηση του 
PPARα σε πειραματόζωα  
με σακχαρώδη διαβήτη

εισαγωγή 
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ανάπτυξη του σακχαρώδη διαβή-

τη τύπου 2 (ΣΔ2) σχετίζεται με τον τρόπο ζωής των ανθρώπων 
και γενετικούς παράγοντες, από τους οποίους η παχυσαρκία 
είναι σημαντικός ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου και πε-
ρισσότεροι από 80% των ασθενών με ΣΔ2 είναι παχύσαρκοι1, 2.

Η διαβητική νεφροπάθεια (ΔΝ) είναι η πιο συχνή μικροαγγεια-
κή επιπλοκή σε ασθενείς με ΣΔ23. Οι κύριες κλινικές εκδηλώσεις 
της ΔΝ είναι η υπερδιήθηση και ημερήσιες μεταβολές του ρυθ-
μού σπειραματικής διήθησης, η υπερπλασία της μεσαγγειακής 
ουσίας4 και η πάχυνση της βασικής ενδοθηλιακής μεμβράνης. 
Εχει επίσης αναφερθεί ότι οι διαταραχές του μεταβολισμού της 
γλυκόζης, οι οποίες προκαλούνται από τον ΣΔ2, προάγουν το 
οξειδωτικό stress και προκαλούν την απόπτωση των νεφρικών 
σωληναριακών επιθηλιακών κυττάρων, ως κύριοι παθολογικοί 
μηχανισμοί πού οδηγούν στην ΔΝ5.

ρόλος της Βαριατρικής χειρουργικής
  Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η βαριατρική χειρουργική 

καταστέλλει αποτελεσματικά την διαταραχή του μεταβολισμού 
της γλυκόζης και των λιπιδίων εξ αιτίας του ΣΔ2, βελτιώνει την 
αντίσταση στην ινσουλίνη και αναστέλλει την συσσώρευση των 
προϊόντων του οξειδωτικού stress6,7. Ωστόσο, εάν η βαριατρική 
χειρουργική θα μπορούσε να βελτιώσει την διαβητική νεφροπά-
θεια, δεν έχει ακόμη θεμελιωθεί, αν και έχει αναφερθεί μείωση 
της αλβουμινουρίας 1 χρόνο μετά την βαριατρική χειρουργική8. 

Peroxidase proliferation-activated receptor alpha (PPARα) 
είναι πυρηνικός ορμονικός υποδοχέας ο οποίος παίζει σημα-
ντικό ρόλο στην ομοιόσταση της γλυκόζης, του οξειδωτικού 
stress και το μεταβολισμό των λιπιδίων9 (Εικόνα 1). Το επίπεδο 
έκφρασης του PPARα επηρεάζεται από την κατάσταση θρέψης, 
την γλυκόζη του αίματος και την ινσουλίνη10. Επομένως, η βα-
ριατρική χειρουργική θα μπορούσε να οδηγεί σέ αλλαγή της 
έκφρασης του PPARα ίσως βελτιώνοντας την γλυκαιμία και την 
αντίσταση στην ινσουλίνη. Προηγουμένως, έχει ήδη αναφερθεί 
ότι η ενεργοποίηση της έκφρασης του PPARα βελτιώνει την 
διαβητική νεφροπάθεια σε πειραματόζωα11.

Πρόσφατη μελέτη παρουσίασε εφαρμογή της βαριατρικής 

χειρουργικής σε προκαλούμενο πειραματικό μοντέλο διαβητι-
κής νεφροπάθειας με σκοπό να παρατηρήσει τα αποτελέσματά 
της στο μεταβολισμό της γλυκόζης, την νεφρική λειτουργία και 
την έκφραση και τον ρυθμιστικό μηχανισμό του PPARα, ώστε 
να προμηθεύσει θεωρητική βάση για κλινική χειρουργική 
πρόληψη και θεραπεία της διαβητικής νεφρικής βλάβης12. 
Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε μοντέλο τύπου 2 διαβητικών 
αρουραίων (Sprague–Dawley model) χρησιμοποιώντας υπερ-
λιπιδαιμική και υπεργλυκαιμική διατροφή για 8 εβδομάδες και 
ακολούθως ένεση με χαμηλή δόση στρεπτοζοτοκίνης (35 mg/
kg) ενδοπεριτοναϊκά ώστε να προκληθεί ΣΔ2. Συνεχίσθηκε η 
ίδια διατροφή για άλλες 6 εβδομάδες ώστε να προκληθεί βλά-
βη της νεφρικής λειτουργίας στα διαβητικά πειραματόζωα. Τα 
πειραματόζωα τυχαία διαιρέθηκαν σε 3 ομάδες: ομάδα ελέγχου 
πού ακολούθησε φυσιολογική διατροφή κατά το διάστημα των 
8 εβδομάδων, ομάδα με διαβητική νεφροπάθεια και ομάδα πού 
υπέστη χειρουργική δωδεκαδακτυλο-νηστιδική γαστρική παρά-
καμψη. Οι εκφράσεις των PPARα, ελευθέρων ριζών οξυγόνου και 
NF-κB (nuclear factor-κΒ) ανακαλύφθηκαν με ανοσοφθορισμό. 
Δοκιμασία ΤUNEL (terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP 
nick-end labeling) εφαρμόσθηκε για την κυτταρική απόπτωση 
στα νεφρικά σωληνάρια. Για τους παράγοντες του οξειδωτικού 
stress και φλεγμονώδεις παράγοντες χρησιμοποιήθηκε ELISA. 
Η νεφρική λειτουργία προσδιορίσθηκε με τον υπολογισμό του 
ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR) και την αλβουμινουρία. 
Οι ερευνητές της μελέτης παρατήρησαν ότι η βαριατρική χει-
ρουργική βελτίωσε την ανοχή γλυκόζης των πειραματοζώων 
με ΔΝ. Παρατηρήθηκε υποστροφή της αλβουμινουρίας και το 
GFR βελτιώθηκε. Επίσης, η βαριατρική χειρουργική ενεργο-
ποίησε τον παράγοντα PPARα, παρατηρήθηκε αναστολή της 
απελευθέρωσης των ελευθέρων ριζών οξυγόνου, μείωση της 
βλάβης του οξειδωτικού stress και μείωση της απόπτωσης των 
νεφρικών σωληναριακών κυττάρων.

  Το υπεργλυκαιμικό μικροπεριβάλλον, ως αρχικός παράγο-
ντας, μπορεί να προκαλεί διαταραχή του μεταβολισμού των 
νεφρικών κυττάρων, παραγωγή μεγάλης ποσότητας ελευ-
θέρων ριζών οξυγόνου και οξειδωτικό stress. Η μεταβολική 
καταστροφή εξ αιτίας της υπεργλυκαιμίας είναι η αιτία-κλειδί 
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πρόκλησης αθηροσκλήρωσης δεν έχει αποσαφηνιστεί. Στην 
ανάλυση αυτή εξετάστηκε ο πιθανός εντοπισμός ατόμων με 
αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο στη μετέπειτα ενήλικο ζωή 
βάσει των επιπέδων της Lp(a) σε νεαρή ηλικία. 

Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τις μελέτες YFS 
(Cardiovascular Risk in Young Finns Study) και BHS (Bogalusa 
Heart Study). Εκτιμήθηκε η συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα 
της Lp(a) σε άτομα ηλικίας από 9 έως 24 ετών σε σχέση με 
την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου ή αθηρωμάτωσης των 
καρωτίδων στη μετέπειτα ζωή τους.

 Βρέθηκε ότι αυξημένα επίπεδα Lp(a) > 30 mg/dL σχετίζονταν 
με διπλασιασμό του κινδύνου στη μελέτη YFS και με αναλογία 
κινδύνου 2,5 για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου στη μελέτη 
BHS. Υπόλοιποι παράγοντες κινδύνου ήταν η αυξημένη LDL-
χολ, ο αυξημένος δείκτης μάζας-σώματος και το κάπνισμα. 
Στην πολυπαραγοντική ανάλυση επιβεβαιώθηκε η ανεξάρτητη 
προγνωστική αξία των επιπέδων της Lp(a).

 � Οι ερευνητές καταλήγουν ότι ο εντοπισμός αυξημένων επι-
πέδων Lp(a) σε νεαρά άτομα σχετίζεται με διπλασιασμό του 
κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου στην μετέπειτα 
ενήλικο ζωή τους.

Σχετίζονται οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων 
με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε διαβητικούς 
ασθενείς;
Geng T, Chen JX, Zhou YF, et al.
J Clin Endocrinol Metab.	2022:dgac750.	doi:	10.1210/
clinem/dgac750.	Epubaheadofprint

Οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων (Proton Pump Inhibitors, 
PPIs) χορηγούνται συχνά για γαστρικές παθήσεις, επηρεάζουν, 
εντούτοις, το μικροβίωμα του εντέρου. Στην παρούσα μελέτη 
αξιολογήθηκε η επίδραση της χορήγησης PPIs στον κίνδυνο 
εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και στη συνολική θνη-
τότητα πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2). 

Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την UK Biobank study 
από συνολικά 19.229 ασθενείς με ΣΔτ2. Σε διάμεση διάρκεια 
παρακολούθησης 11 ετών βρέθηκε ότι η λήψη PPIs σχετιζόταν με 
αύξηση του κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου κατά 27%, 
εμφράγματος μυοκαρδίου κατά 34%, καρδιακής ανεπάρκειας 
κατά 35% και συνολικής θνητότητας κατά 30%. Δεν βρέθηκε 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη λήψη PPIs και 
στην εμφάνιση ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. 
Το αποτέλεσμα ήταν στατιστικά σημαντικό ανεξάρτητα από την 
ένδειξη χορήγησης του PPI, τη χρήση αντιδιαβητικής αγωγής 
και τη λήψη αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων.

 � Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι η χορήγηση PPIs σε ασθενείς 
με ΣΔτ2 σχετίζεται με αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρ-
διαγγειακών επεισοδίων και με τη συνολική θνητότητα και 
προτείνουν στενή παρακολούθηση των ασθενών για εμφάνιση 
ανεπιθύμητων ενεργειών από τη θεραπεία.

Μπορεί η ελάττωση της αρτηριακής πίεσης  
να προλάβει την εκδήλωση της άνοιας;
Peters R, Xu Y, Fitzgerald O, et al.
Eur Heart J. 2022;	43:4980-4990

Μελέτες παρατήρησης έχουν δείξει καμπύλη σχήματος 
U στη σχέση ανάμεσα στην αρτηριακή πίεση (ΑΠ) και την 
εμφάνιση άνοιας, υπονοώντας ότι χαμηλές τιμές ΑΠ συνδέ-
ονται με χειρότερη πρόγνωση. Εντούτοις, τυχαιοποιημένες 
μελέτες με αντιυπερτασική φαρμακευτική αγωγή έχουν δείξει 
αντικρουόμενα αποτελέσματα. 

Η παρούσα μετα-ανάλυση αξιοποίησε εξατομικευμένα 
δεδομένα συμμετεχόντων 5 διπλά-τυφλών τυχαιοποιημένων 
μελετών με στόχο την αποσαφήνιση της επίδρασης της ελάτ-
τωσης της ΑΠ στην πρόληψη εμφάνισης άνοιας σε μεγαλύτερη 
ηλικία. Αναλύθηκαν συνολικά δεδομένα από 28.008 άτομα από 
20 διαφορετικές χώρες. Μετά από διάμεση παρακολούθηση 
4,3 ετών καταγράφηκαν 861 περιστατικά άνοιας. 

Βρέθηκε ότι η αντιυπερτασική αγωγή είχε προστατευτική 
επίδραση, με ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης άνοιας κατά 
13% σε μια μέση ελάττωση της AΠ κατά 10 mmHg της συστο-
λικής και 4 mmHg της διαστολικής. Μεγαλύτερη πτώση της ΑΠ 
βρέθηκε να σχετίζεται με περαιτέρω προστατευτική δράση 
ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία. Δεν αποσαφηνίστηκε, 
εντούτοις, αν η περισσότερο επιθετική ελάττωση της ΑΠ σε 
άτομα με καλή ρύθμιση ή αν η πρωιμότερη έναρξη αγωγής 
συνοδεύονται από επιπλέον κλινικό όφελος.

 � Οι συγγραφείς αυτής της πρώτης μετα-ανάλυσης εξατομι-
κευμένων δεδομένων ασθενών από τυχαιοποιημένες μελέτες 
διαπιστώνουν ότι η αντιυπερτασική θεραπεία στη μέση ηλικία 
προστατεύει από τη μεταγενέστερη εμφάνιση άνοιας.

Υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στα επίπεδα  
της λιποπρωτεΐνης (α) σε νεαρή ηλικία  
και την εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων 
στην ενήλικο ζωή;
Raitakari O, Kartiosuo N, Pahkala K, et al.
Circulation. 2023;	147:23-31

Τα αυξημένα επίπεδα λιποπρωτεΐνης (α) [Lp(a)] αποτελούν 
παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου, αν και ο μηχανισμός 
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Ποιά είναι η επίδραση του νεώτερου φαρμάκου 
inclisiran στα επίπεδα των λιπιδίων;
Ray KK, Kallend D, Leiter LA, et al.
Eur Heart J. 2022;	43:5047-5057

Η μελέτη ORION-11 σχεδιάστηκε προκειμένου να αξιολο-
γήσει την υπολιπιδαιμική δράση του νεώτερου φαρμάκου 
inclisiran. Πρόκειται για ένα μικρό παρεμβαλλόμενο RNA (small 
interfering RNA - siRNA) που δρα αναστέλλοντας την ηπατική 
παραγωγή της PCSK9 και τελικά στην ελάττωση της LDL-χολ. 

Η μελέτη ORION-11 είναι μια διπλά-τυφλή τυχαιοποιημένη 
μελέτη σε 203 ασθενείς υψηλού κινδύνου με τιμή LDL-χολ >100 
mg/dL παρά τη λήψη της μέγιστης ανεκτής δόσης στατίνης. 
Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε χορήγηση 284 mg 

(συνέχεια από τη σελίδα 2)

inclisiran ή εικονικού φαρμάκου την πρώτη ημέρα, μετά από 
3 μήνες και έπειτα ανά εξάμηνο. Τελικά σημεία της μελέτης 
ήταν η ποσοστιαία μεταβολή των επιπέδων της LDL-χολ την 
510η ημέρα θεραπείας και η διαχρονική τους μεταβολή από 
την 90η έως την 540η ημέρα θεραπείας.

Η αρχική μέση τιμή της LDL-χολ των συμμετεχόντων ήταν 
140 mg/dL και ελαττώθηκε κατά 43,7% κατά μέσο όρο (περί-
που 58 mg/dL) στους ασθενείς που έλαβαν inclisiran έναντι 
αυτών υπό εικονικό φάρμακο. Η διαχρονική ελάττωση της LDL-
χολ ήταν της τάξης του 41%, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε 
ελάττωση των επιπέδων της απολιποπρωτεΐνης Β (apoB) και 
της non-HDL χολ. (Εικόνα 1). Η θεραπεία ήταν καλά ανεκτή με 
εξαίρεση ήπιες τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης.

 � Συμπερασματικά, η χορήγηση του inclisiran δύο φορές το 
χρόνο οδηγεί σε σημαντική ελάττωση των αθηρογόνων λιπι-
δαιμικών παραμέτρων σε πάσχοντες από δυσλιπιδαιμία στο 
πλαίσιο πρωτογενούς πρόληψης.

ειΚονΑ 1. Το inclisiran χορηγούμενο σε εξαμηνιαία βάση μετά την πρώτη επαναληπτική δόση στο τρίμηνο προκαλεί σημαντική ελάττωση 
των αθηρογόνων λιποπρωτεϊνών με καλή ανοχή στα πλαίσια πρωτογενούς πρόληψης.

(πλούσια σε αντιοξειδωτικά συστατικά) και η άσκηση (σε περι-
οχές με πράσινο) φαίνεται ότι μπορούν να μας επωφελήσουν 
και να μειώσουν την αρνητική επίδραση που προκαλούν τα 
αυξημένα επίπεδα ρύπων στον οργανισμό μας.
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(συνέχεια από τη σελίδα 4)

για την ανάπτυξη της ΔΝ οδηγώντας σε ίνωση και απόπτωση 
του νεφρικού ιστού.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η φαινοφιμπράτη, 
ως ο αγωνιστής του παράγοντα PPARα, μπορεί να βελτιώσει την 
νεφρική λειτουργία αναστέλλοντας το οξειδωτικό stress, την 
φλεγμονώδη απάντηση και την απόπτωση σε πειραματόζωα με 
ΔΝ11. Παρομοίως, τα προστατευτικά αποτελέσματα της βαρια-
τρικής χειρουργικής στη ΔΝ θα μπορούσαν να συσχετίζονται με 
την ενεργοποίηση του παράγοντα PPARα ώστε να αναστείλει 
το οξειδωτικό stress. 

Συμπερασματικά, η βαριατρική χειρουργική μπορεί να ενερ-
γοποιήσει τον παράγοντα PPARα, να αναστείλει την βλάβη 
του οξειδωτικού stress και να βελτιώσει τον μεταβολισμό της 
γλυκόζης και την νεφρική λειτουργία σε διαβητικά πειραμα-
τόζωα. Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί κανένα αποτέλεσμα της 
βαριατρικής χειρουργικής στη ΔΝ ανεξάρτητα από το γνωστό 
ωφέλιμο αποτέλεσμα της βελτίωσης της γλυκαιμίας.
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Ευρήματα από τις ΗΠΑ 
ενισχύουν την ευεργετική 
δράση του ελαιολάδου όσον 
αφορά στη μείωση της ολικής 
θνησιμότητας και των θανάτων 
από συγκεκριμένες νόσους

Το ελαιόλαδο αποτελεί βασικό συστατικό της Μεσογειακής 
Διατροφής. Είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, 
καθώς και σε αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως οι πολυφαινόλες 
και η βιταμίνη Ε. Η ευεργετική επίδραση του ελαιολάδου στο 
καρδιαγγειακό σύστημα επέρχεται μέσω πολλαπλών μηχα-
νισμών όπως η αντιφλεγμονώδης δράση, η συμβολή στη 
δημιουργία υγιούς εντερικής μικροχλωρίδας, η βελτίωση της 
ενδοθηλιακής λειτουργίας και του λιπιδαιμικού προφίλ και η 
αύξηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη. Μέσω της θερμικής 
επεξεργασίας του ελαιολάδου, βέβαια, μειώνεται σε μεγάλο 
βαθμό η ευεργετική του δράση, γι’ αυτό συνιστάται η καθη-
μερινή του πρόσληψη σε μη επεξεργασμένη (ωμή) μορφή.

Η κατανάλωση του ελαιολάδου και ιδιαίτερα σε μη επε-
ξεργασμένη μορφή έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο 
καρδιαγγειακών παθήσεων, αλλά η σχέση του με τη συ-
νολική θνησιμότητα και τους θανάτους από άλλες αιτίες, 
ειδικά σε πληθυσμούς εκτός της Μεσογείου, είναι ασαφής. 
Η συσχέτιση αυτή διερευνήθηκε σε μια πρόσφατη μεγάλης 
διάρκειας (28 έτη) μελέτη (Guasch-Ferre M. J Am Coll Cardiol 

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ

2022;79:101-112), η οποία συμπεριέλαβε 60.582 γυναίκες 
και 31.801 άνδρες στις ΗΠΑ. Στη μελέτη αυτή η υψηλότερη 
κατανάλωση ελαιολάδου (πάνω από μισή κουταλιά της σού-
πας την ημέρα) μείωσε τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά 
κατά 19% σε σχέση με τη σπάνια ή τη μηδενική κατανάλωση 
ελαιολάδου. Μάλιστα, η αντικατάσταση 10 γραμμαρίων την 
ημέρα άλλων πηγών λίπους (μαργαρίνη, βούτυρο, μαγιονέζα, 
λίπος από γαλακτοκομικά προϊόντα) με ισοδύναμη μερίδα 
ελαιολάδου μείωσε τόσο τη συνολική θνησιμότητα όσο και 
τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά κατά 8-34%. Επιπλέον, 
η υψηλότερη πρόσληψη ελαιολάδου συσχετίστηκε με 17% 
χαμηλότερη θνησιμότητα από καρκίνο, 29% χαμηλότερη 
θνησιμότητα από νευροεκφυλιστικές νόσους και 18% χαμη-
λότερη θνησιμότητα από αναπνευστικά νοσήματα. 

Κατά συνέπεια, αυτή η σημαντική μελέτη επιβεβαιώνει 
την πολλαπλή ευεργετική επίδραση του ελαιολάδου αφού η 
αυξημένη πρόσληψή του προκαλεί μείωση της θνησιμότητας 
από τα καρδιαγγειακά νοσήματα, μειώνει τη συνολική θνησι-
μότητα και επιπλέον τους θανάτους από καρκίνο, νευροεκ-
φυλιστικές νόσους και αναπνευστικά νοσήματα. Καθίσταται 
επομένως αναγκαίο ο σημερινός Έλληνας να συνεχίσει την 
οικογενειακή παράδοση της κατανάλωσης ελαιολάδου με 
μέτρο (μία με δύο κουταλιές της σούπας ημερησίως), κατά 
προτίμηση ωμό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.


