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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Επιδηµιολογικές µελέτες έχουν αποδείξει ότι καρδιαγγειακές επιπλοκές, συνδεόµενες κατά κύριο λόγο
µε αρτηριακές βλάβες, αποτελούν την πρώτη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας στον λεγόµενο δυτικό
κόσµο. Οι βλάβες των αρτηριών έχουν παρατηρηθεί σε πρώιµα στάδια των καρδιαγγειακών
νοσηµάτων και σχετίζονται µε τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου και ιδιαίτερα µε την αρτηριακή
υπέρταση. Επιπρόσθετα, οι αρτηρίες έχει βρεθεί ότι αποτελούν στόχο των καρδιαγγειακών
παραγόντων κινδύνου και επηρεάζουν κατά συνέπεια τα όργανα τα οποία αιµατώνουν: τους νεφρούς
(νεφραγγειοσκλήρυνση), τον εγκέφαλο (Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια), την καρδιά (στηθάγχηέµφραγµα µυοκαρδίου), την αορτή (ανεύρυσµα) κ.λ.π. Επιπλέον, άλλες µελέτες έχουν δείξει ότι οι
αρτηριακές βλάβες συνεχίζουν να εξελίσσονται ακόµη και σε κάποιους ασθενείς που βρίσκονται σε
θεραπευτική αγωγή και ότι τα αποτελέσµατα των διαφόρων φαρµάκων µπορεί να διαφέρουν µεταξύ
τους σε ό,τι αφορά την επίδρασή τους στις βλάβες του αρτηριακού τοιχώµατος. Μετά από αυτές τις
παρατηρήσεις το ενδιαφέρον διαφόρων ερευνητικών οµάδων έχει εστιασθεί στην εκτίµηση των
ιδιοτήτων του αρτηριακού τοιχώµατος.
Την τελευταία δεκαετία έχει καταγραφεί σοβαρή πρόοδος στις τεχνικές αναίµακτης εκτίµησης των
µηχανικών ιδιοτήτων των µεγάλων αρτηριών και κυρίως της αρτηριακής σκλήρυνσης. Αποτέλεσµα
της βελτίωσης των τεχνικών µέσων είναι η διαθεσιµότητα στην αγορά µεγάλου αριθµού συσκευών
που επιτρέπουν αναίµακτα όχι µόνο την εκτίµηση της αρτηριοσκλήρυνσης συνολικά αλλά και σε
διάφορες περιοχές του αρτηριακού δένδρου όπως και την εκτίµηση αιµοδυναµικών παραµέτρων του
αρτηριακού τοιχώµατος (διάµετρος της αρτηρίας, πάχος αρτηριακού τοιχώµατος κ.λ.π.). Είναι
σηµαντικό να υπάρξει εξαρχής διάκριση µεταξύ αθηρωµάτωσης και αρτηριοσκλήρυνσης αφού
πρόκειται για δύο διαφορετικές οντότητες. Η σκλήρυνση των αρτηριών οφείλεται στις δοµικές αλλαγές
του τοιχώµατος και εκφράζει την κόπωση του συστήµατος. Οι βασικές διαφορές αναφέρονται στην
διαφάνεια 1. Το αυξηµένο ερευνητικό ενδιαφέρον στο πεδίο της αρτηριακής σκλήρυνσης τα
τελευταία χρόνια καταδεικνύεται όχι µόνο από τον µεγάλο όγκο των δηµοσιεύσεων αλλά και από τις
µελέτες που ήδη τρέχουν µε στόχο την προσπάθεια ανίχνευσης φαρµάκων µε ειδική δράση στο
αρτηριακό τοίχωµα. Ωστόσο, παρά το µεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον - ή ίσως εξαιτίας αυτού υπάρχει σχετική σύγχυση ως προς την ορολογία και την µεθοδολογία για την καλύτερη εκτίµηση των
ιδιοτήτων του αρτηριακού τοιχώµατος µεταξύ ερευνητικών οµάδων που δεν επιτρέπει την σύγκριση
των αποτελεσµάτων.
∆ιαφάνεια 1
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ΑΘΗΡΩΜΑΤΩΣΗ

• Εστιακή
• Αποφρακτική
• Φλεγµονώδης
• ∆υσλειτουργία ενδοθηλίου
• Σχετίζεται µε την οξείδωση
της LDL χοληστερίνης

ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

• ∆ιάχυτη
• Προκαλεί ίνωση
(αύξηση κολλαγόνου
µείωση ελαστίνης)
• Υπερτροφία µέσου χιτώνα
• Σχετίζεται µε την ηλικία
και την Α.Π.

Στην κλινική έρευνα ο όρος αρτηριακή σκλήρυνση είναι ο απλούστερος και συχνότερα
χρησιµοποιούµενος για να περιγράψει τις µηχανικές ιδιότητες των µεγάλων αρτηριών. Οι όροι
ενδοτικότητα (compliance) και διατασιµότητα (distensibility) χρησιµοποιούνται επίσης ευρέως αν και
απαιτείται για τη χρήση τους περισσότερο ποσοτική προσέγγιση.
Το πλέον αποδεκτό και απλό µοντέλο για την αναπαράσταση του αρτηριακού συστήµατος είναι ένας
απλός σωλήνας µε το ένα άκρο να παριστά τις περιφερικές αντιστάσεις και το άλλο να δέχεται το αίµα
από την καρδιά. Το σφυγµικό κύµα που αρχίζει µε την καρδιακή δραστηριότητα στη ρίζα της αορτής
διατρέχει όλο το αρτηριακό δένδρο µέχρι τις περιφερικές αντιστάσεις, ανακλάται στους
προτριχοειδικούς σφιγκτήρες και επιστρέφει (διαφάνεια 2). Συνεπώς, σε κάθε σηµείο του σωλήνα το
σφυγµικό κύµα είναι η συνισταµένη δύο κυµάτων: αυτού που οδεύει προς τις περιφερικές αντιστάσεις
(διατρέχον) και αυτού που επιστρέφει (ανακλώµενο). Το διατρέχον κύµα επηρεάζεται από την
εξώθηση της αριστερής κοιλίας και την αρτηριακή σκλήρυνση και το ανακλώµενο από την αρτηριακή
σκλήρυνση και τα χαρακτηριστικά των ανακλώµενων κυµάτων. Η µέθοδος µέτρησης της ταχύτητας µε
την οποία διατρέχει το σφυγµικό κύµα το αρτηριακό δένδρο (Pulse Wave Velocity –PWV) είναι
µέθοδος αναφοράς µε πολύ καλή επαναληψιµότητα και επιτυγχάνεται σήµερα µε αυτόµατες
συσκευές π. χ. Comlior που µπορεί να εκτιµήσει την αρτηριακή σκλήρυνση µετρώντας την PWV µε
δύο υποδοχείς σε τµήµα του αρτηριακού δένδρου κυρίως της αορτής (καρωτιδο-µηριαία) αλλά και
περιφερικών αρτηριών (άνω και κάτω άκρα). Στη διαφάνεια 3 δίνονται οι φυσιολογικές τιµές. Είναι
προφανές ότι µεγαλύτερες τιµές PWV υποδηλώνουν µεγαλύτερη σκλήρυνση του αρτηριακού
τοιχώµατος.
∆ιαφάνεια 2
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∆ιαφάνεια 3

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΦΥΓΜΙΚΟΥ
ΚΥΜΑΤΟΣ (PWV)
• Απλή µέθοδος
• Από µακρού χρησιµοποιούµενη
• Αναίµακτη, ακριβής, µε πολύ καλή
επαναληψιµότητα

Παράγοντες κινδύνου αρτηριακής σκλήρυνσης
Ηλικία και φύλο
Πολλές µετρήσεις έχουν δείξει ότι η ηλικία είναι πολύ στενά συνδεδεµένη µε την αρτηριακή
σκλήρυνση και ότι είναι ο κύριος παράγων που τροποποιεί τις µηχανικές ιδιότητες των αρτηριών.
Στους µηχανισµούς που εµπλέκονται στην αλλαγή των αρτηριών µε την ηλικία περιλαµβάνονται ο
πόλος του ενδοθηλίου, η έσω και η µέση στιβάδα των αρτηριών. Αύξηση της σκλήρυνσης των
αρτηριών µε την άνοδο της ηλικίας έχει περιγραφεί τόσο σε υγιείς όσο και σε πληθυσµούς µε
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καρδιαγγειακή νόσο ανεξάρτητη από τη µέση αρτηριακή πίεση και την παρουσία άλλων παραγόντων
κινδύνου. Η επίδραση της ηλικίας είναι διαφορετική στις κεντρικές (ελαστικές) αρτηρίες και στις
περιφερικές (µυϊκές) ή τα αρτηριόλια. Οι κεντρικές αρτηρίες σκληραίνουν προοδευτικά µε την πάροδο
του χρόνου ενώ οι µυϊκές αρτηρίες ελάχιστα επηρεάζονται. Τα αποτελέσµατα αυτά ισχύουν και για τα
δύο φύλα παρά το ότι το µήκος και η διάµετρος των αρτηριών είναι µικρότερα στις γυναίκες
(διαφάνεια 4).
∆ιαφάνεια 4
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Αρτηριακή πίεση
Αποτελέσµατα µετρήσεων της PWV σε µεγάλη γκάµα ηλικιών σε νορµοτασικά και υπερτασικά άτοµα
έχει καταδείξει ότι καθοριστικοί και ανεξάρτητοι παράγοντες είναι η συστολική αρτηριακή πίεση και η
ηλικία. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι αναµενόµενα αφού αποφασιστικό ρόλο στην αύξηση της
συστολικής πίεσης παίζει η σκλήρυνση των µεγάλων αρτηριών. Μεγαλύτερες τιµές PWV έχουν
καταγραφεί σε υπερτασικά άτοµα σε σύγκριση µε νορµοτασικούς. Αποτελεί κοινή γνώση ότι στην
υπέρταση παρατηρούνται αλλαγές στο τοίχωµα των αρτηριών και µάλιστα από τα πρώιµα στάδια της
νόσου. Οι αλλαγές αυτές είναι ενδογενείς αλλοιώσεις του τοιχώµατος των αρτηριών και
αντιπροσωπεύουν προσαρµοστικές µεταβολές του τοιχώµατος στην αυξηµένη πίεση. Μεγαλύτερες
τιµές PWV - σε σύγκριση µε νορµοτασικούς - έχουν καταγραφεί και σε άτοµα µε οριακές τιµές
αρτηριακής πίεσης αλλά και σε άτοµα µε πίεση στο ιατρείο.

Σακχαρώδης διαβήτης
Σε διαβητικούς τύπου 1 ή τύπου 2 το σύνολο σχεδόν των εργασιών αναφέρει αυξηµένη σκλήρυνση
των αρτηριών σε σύγκριση µε µη διαβητικούς µε ή χωρίς υπέρταση και µάλιστα σε πρώιµα στάδια
της νόσου. Η αρτηριακή σκλήρυνση αφορά κυρίως τις κεντρικές αρτηρίες και τις αρτηρίες των κάτω
άκρων. Η αναφερόµενη από κάποιες µελέτες συσχέτιση της σκλήρυνσης µε το βαθµό γλυκαιµικού
ελέγχου δεν επιβεβαιώνεται από το σύνολο των µελετών. Στους πιθανούς µηχανισµούς για την
ερµηνεία της αυξηµένης σκλήρυνσης στους διαβητικούς αναφέρονται η υπερινσουλιναιµία, η µη
ενζυµατική γλυκοζυλίωση και η αλλαγή του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος.

∆υσλιπιδαιµία
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Από πειραµατικά και κλινικά δεδοµένα προκύπτει ότι η δυσλιπιδαιµία επηρεάζει αρνητικά τη
λειτουργία του ενδοθηλίου, διαταραχή που µπορεί να οδηγήσει σε µειωµένη ικανότητα χάλασης του
αρτηριακού τοιχώµατος. Ωστόσο, από τα δεδοµένα µελετών στη σκλήρυνση των αρτηριών ο ρόλος
της δυσλιπιδαιµίας παραµένει αµφιλεγόµενος. ∆εν υπάρχουν µακροπρόθεµες µελέτες που να
επιτρέπουν την εξαγωγή συµπερασµάτων για τον ακριβή ρόλο της δυσλιπιδαιµίας στη σκλήρυνση
των αρτηριών.

Κάπνισµα
Το κάπνισµα αυξάνει την αρτηριακή σκλήρυνση τόσο των µεγάλων όσο και των µεσαίου µεγέθους
αρτηριών. Η οξεία επίδραση του καπνίσµατος στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης έχει δειχθεί
πολλές φορές και φαίνεται να έχει περίπου 15λεπτη διάρκεια. Εξακολουθεί, ωστόσο, να υπάρχει
έλλειψη απόδειξης µε µακροπρόθεσµες κλινικές µελέτες.

Υπέρταση και βλάβες οργάνων-στόχων
Καρδιακή ανεπάρκεια
Υπάρχουν αρκετά δεδοµένα που δείχνουν ότι η αρτηριακή compliance µετρηµένη σε επίπεδα
αορτής, καρωτίδων ή και περιφερικότερα είναι σηµαντικά επηρεασµένη σε ασθενείς µε συµφορητική
καρδιακή ανεπάρκεια. Χρειάζεται περισσότερη ερευνητικά προσπάθεια για να αποδειχθεί αν η
αυξηµένη σκλήρυνση σε αυτούς τους ασθενείς επηρεάζει την πρόγνωση ή αν βελτιώνεται µε τη
θεραπεία.

Τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας
Μελέτες σε άτοµα τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας έδειξαν αυξηµένη συχνότητα συστολικής
υπέρτασης που αποδίδεται σε αυξηµένη αρτηριακή σκλήρυνση. Σε σύγκριση µε µη ουραιµικούς
ασθενείς η PWV είναι σηµαντική σε ασθενείς τελικού σταδίου και µάλιστα σε νεότερα άτοµα. Η
σκλήρυνση σε αυτούς τους ασθενείς, είναι µεγαλύτερη στην αορτή παρά στην περιφέρεια και
σχετίζεται µε την παρουσία ασβεστώσεων στην αορτή και χαµηλών επιπέδων HDL χοληστερίνης.

Αρτηριακή σκλήρυνση και πρόγνωση
Πρόσφατες προοπτικές επιδηµιολογικές µελέτες έχουν αναδείξει την αξία της συστολικής αρτηριακής
πίεσης και της διαφορικής πίεσης ή πίεσης σφυγµού (pulse pressure) ως καλύτερους από την
διαστολική πίεση προγνωστικούς δείκτες καρδιαγγειακής και συνολικής θνησιµότητας. Αυτές οι
µελέτες υπογραµµίζουν την εµπλοκή της πίεσης σφυγµού και της αρτηριακής σκλήρυνσης στην
παθοφυσιολογία των παραγόντων κινδύνου και στο τρόπο µε τον οποίο αυτές οι παράµετροι δίνουν
συµπληρωµατικές στις τιµές της αρτηριακής πίεσης πληροφορίες.

Η PWV ως ανεξάρτητος παράγων καρδιαγγειακού κινδύνου
Επειδή η καρδιακή παροχή διατηρείται σταθερή ή και ελαττώνεται µε την ηλικία φαίνεται ότι η
αρτηριακή σκλήρυνση είναι ο κύριος παράγων για την αύξηση της συστολικής πίεσης και της πίεσης
σφυγµού µε την πάροδο των ετών.
Σε άτοµα τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας οι Blacher και συν. κατέδειξαν τρεις σηµαντικούς
προγνωστικούς παράγοντες θνησιµότητας: την αορτική PWV την ηλικία και τη διάρκεια της
αιµοδιάλυσης (διαφάνεια 5). Σε άτοµα µε ιδιοπαθή υπέρταση µελέτη που βασίστηκε στον
υπολογισµό του καρδιαγγειακού κινδύνου µε τα στοιχεία της Framingham έδειξε αυξηµένο κίνδυνο
καρδιαγγειακών επιπλοκών παράλληλο µε την αύξηση της αορτικής PWV η οποία ήταν και ο
καλύτερος προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακής θνησιµότητας. Εξάλλου οι Laurent και συν σε
µακροπρόθεσµη µελέτη υπερτασικών ατόµων έδειξαν ότι η PWV όπως υπολογίσθηκε µε τη µέτρηση
στο καρωτιδο-µηριαίο διάστηµα ήταν ανεξάρτητος παράγων καρδιαγγειακής και συνολικής
θνησιµότητας (διαφάνεια 6). Πρόσφατα οι ίδιοι συγγραφείς έδειξαν, επιπλέον, ότι η αορτική
σκλήρυνση είναι ανεξάρτητος παράγων για στεφανιαία επεισόδια και µοιραία εγκεφαλικά επεισόδια
σε υπερτασικά άτοµα.
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∆ιαφάνεια 5

Aortic Stiffness and Survival in End-Stage Renal Failure Pati
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∆ιαφάνεια 6

Aortic stiffness and all-cause mortality
in 1980 hypertensives
Laurent S. et al. Hypertension, 2000
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Επιπρόσθετα, οι Guerin και συν ανάλυσαν το ρόλο της µείωσης της PWV - της βελτίωσης δηλαδή της
αρτηριακής σκλήρυνσης - σε ασθενείς τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας και έδειξαν ότι η µείωση
της PWV ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός παράγων θνησιµότητας στην κατηγορία των ασθενών
αυτών µε µεγάλο καρδιαγγειακό κίνδυνο.
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