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παθήσεις’. Θεσσαλονίκη. Ιανουάριος 2003. Abstract: P 20. 

4. Βρέντζος Γ, Παπαδάκης Ι, Μαλλιαράκη Ν, Μαζοκοπάκης Η, ∆αφνής Ε, Γανωτάκης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. 

 

Γενικό µέρος 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η οµοκυστεΐνη είναι ένα θειο-αµινοξύ, το οποίο ανακαλύφθηκε το 1932 από τον 

De Vigneaud, σαν ένα προϊόν αποµεθυλίωσης της µεθειονίνης. Στα χρόνια που 

ακολούθησαν µελετήθηκε ο ρόλος της οµοκυστεΐνης στη µετατροπή της 

µεθειονίνης προς κυσταθειονίνη και τελικά σε κυστεΐνη.  

Σταθµό στη βιολογική σηµασία της οµοκυστεΐνης αποτελεί η εργασία του 

McCully το 1969 που βρήκε ότι οι αυξηµένες συγκεντρώσεις οµοκυστεΐνης στο 

πλάσµα δύο παιδιών µε οµοκυστεϊνουρία, αποτελούσαν ίσως την αιτία της 

παθολογοανατοµικά τεκµηριωµένης εκτεταµένης αθηροσκλήρωσης και 

αρτηριακής θρόµβωσης [McCully: 1969, 1993]. 

Είχαν προηγηθεί µελέτες σε διανοητικώς καθυστερηµένα άτοµα µε 

οµοκυστεϊνουρία όπως και σε βρέφη διανοητικώς καθυστερηµένα µε συγγενείς 

ανωµαλίες. Τα κυριότερα συµπτώµατα των ασθενών µε οµοκυστεϊνουρία εκτός 

τη διανοητική καθυστέρηση είναι τα θροµβοεµβολικά επεισόδια και η πρώιµη 

αθηροσκλήρωση [Boers G et al 1985].  

Η πλήρης θεωρία για την συσχέτιση αθηροσκληρώσης και αυξηµένων επιπέδων 

οµοκυστεΐνης διατυπώθηκε τo 1975 διατυπώθηκε η θεωρία σύµφωνα µε την 

οποία n αυξηµένη  οµοκυστεΐνη στο πλάσµα αποτελούσε ένα παράγοντα 

κινδύνου, για ταχεία ανάπτυξη αθηροσκληρωτικών αλλοιώσεων [McCully et al 

1996]. 

Σήµερα 30 χρόνια µετά την διατύπωση των επιστηµονικών παρατηρήσεων του 

McCully και χάρις στην επισταµένη µελέτη των επιδηµιολογικών, κλινικών και 

παθοφυσιολογικών δεδοµένων των τελευταίων ετών, η υπεροµοκυστεϊναιµία 

θεωρείται πλέων ένας δείκτης αυξηµένου κινδύνου, για την ανάπτυξη 

ισχαιµικής καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού επεισοδίου, περιφερικής αγγειοπάθειας 
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και θροµβοεµβολικής νόσου [Clarke R et al 1991, Selhub et al 1995, Malinow 

MR et al 1993 , Stampfer MJ et al 1992, Boushey C et al 1995]. 

 

Μεταβολισµός της οµοκυστεΐνης 
 

Η οµοκυστεΐνη είναι θειοαµινοξύ που παράγεται κατά την διάρκεια του 

µεταβολισµού της µεθειονίνης, ενός απαραίτητου αµινοξέος δηλαδή ουσίας που 

δεν συντίθεται στον οργανισµό αλλά προσλαµβάνεται µε την διατροφή και 

απαντάται τόσο στις ζωικές, όσο και στις φυτικές πρωτεΐνες. Οι συνιστώµενες 

ηµερήσιες ανάγκες µεθειονίνnς είναι 0,9 gr, όµως n ηµερήσια πρόσληψη  µε την 

δυτικού τύπου διατροφή ανέρχεται περίπου στα 2 gr, οπότε n πλεονάζουσα 

ποσότητα µετατρέπεται ενζυµικά σε οµοκυστεΐνη [Mayer EL et al 1996]. 

Το πρώτο βήµα στο µεταβολικό κύκλο της οµοκυστεΐνη είναι ο σχηµατισµός 

ενός ενδιάµεσου προϊόντος, της S-αδενoσυλ-µεθειονίνης (AdoMet), που 

λειτουργεί σαν δότης µιας µεθυλοµάδας αρχικά  και στη συνέχεια µετατροπής 

της σε S-αδενοσυλ-οµοκυστεΐνη (AdoHcy) [Finkelstein J et al 1990, Haynes W 

2002]. Η µετατροπή της AdoHcy σε οµοκυστείνη και αδενοσίνn, καταλύεται από 

τnv υδρολάση τnς AdoHcy (αδενοσυλτρανσφαιράση) και αποτελεί την µοναδική 

µεταβολική οδό που οδηγεί στο σχηµατισµό της  οµοκυστεΐνη [Ueland et al 1993, 

Nygard O et al 1999]. Το Σχήµα 1 δείχνει τις µεταβολικές οδούς της µεθειονίνnς 

και τnς οµοκυστεΐνης.  

Η ενδοκυτταρική οµοκυστεΐνη, είτε επαναµεθυλιώνεται προς µεθειονίνη 

(αντίδραση ρυθµιστική για την πραγµατοποίησn τnς οποίας απαιτείται επάρκεια 

φυλλικού και βιταµινών Β12, Β6, Β2), είτε ενώνεται µε σερίνη προς σχnµατισµό 

της κυσταθεονίνης. 

Η δεύτερn αυτή αντίδραση καταλύεται από τη β-συνθετάση της κυσταθειονίνης, 

n οποία για να δράσει απαιτεί την παρουσία, υπό την µορφή συµπαράγοντα, τnς 

5-φωσφορικής πυριδοξάλnς, της δραστικής δηλαδή µορφή της βιταµίνης Β6 

[Nygard O et al 1999]. Η αντίδραση αυτή δεν είναι αµφίδροµη, γεγονός που 

σηµαίνει ότι µετά το βήµα αυτό αποβάλλεται ως τελικό προϊόν. 
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Η αυξηµένη σύνθεση κυσταθειονίνης θα µπορούσε να αποτελεί µια µεταβολική 

προσαρµογή στην υπέρµετρη λήψη µεθειονίνης. Η κυσταθειονίνn διασπάται µε 

τn δράση του ενζύµου γ-κυσταθειονάσn σε κυστείνn και α-κετοβουτυρικό, µία 

αντίδρασn n οποία απαιτεί επίσnς τnν παρουσία τnς 5-φωσφορικής πυριδοξάλnς, 

ακολούθως µπορεί να ενσωµατωθεί σε γλουταθειόνη ή να µεταβολιστεί σε θειϊκό 

άλας και να απεκκριθεί  στα ούρα [Nygard O et al 1999]. 

Η διεργασία µετατροπής τnς µεθειονίνnς προς κυστεΐνη, αποτελεί τnν οδό της 

διασουλφυλίωσης [Mayer et al 1996]. Η οµοκυστεΐvn µπορεί να ανακυκλωθεί 

προς µεθειονίνn µέσω δύο οδών επαναµεθυλιώσεως (Remethylation Cycle).  

(βλέπε σχήµα1)  

Η πρώτn οδός χρnσιµοποιεί σαν συνπαράγοντα βεταίνn και καταλύεται από το 

ένζυµο µεθυλτρανσφεράση της βεταίνης-οµοκυστεΐνης, (περιορίζεται µόνο στο 

ηπαρ και ίσως νεφρούς µε ελάχιστn δραστικότnτα). 

Η δεύτερn οδός επαναµεθυλίωσης της οµοκυστεΐνης προς µεθειονίνη, 

καταλύεται από το ένζυµο συνθετάση της µεθειονίνης (µεθυλτρανσφεράσn) και 

απαιτεί τnν παρουσία του 5-µεθυλτετραύδροφυλλικού (5-MTHF) το οποίο 

χρnσιµεύει σαν µεταφορέας–δότης µιάς µεθυλοµάδας, παρουσία της βιταµίνης 

Β12 [Welch et al 1998]. Το 5- MTHF αφού  προσφέρει τn µεθυλοµάδα του 

(Σχήµα 1) στην οµοκυστεΐνη, µετατρέπεται προς τετραύδροφυλλικό (THF). Το 

τελευταίο  θα πρέπει να ανακτήσει µια µεθυλοµάδα, για να χρησιµεύσει και πάλι 

σαν δότης στην επαναµεθυλίωση της οµοκυστείνης [Nygard O et al 1999]. Αυτό 

επιτυγχάνεται αφού πρώτα σχηµατιστεί το 5,10-µεθυλενο-τετραύδροφυλλικό από 

το ΤΗF, παρουσία της σερίνης µε την δράση της υδροξυ-µεθυλτρανσφεράσης της 

σερίνης (SHMT). Το 5,10-µεθυλενο-τετραυδροφυλλικό µετατρέπεται και πάλι 

προς 5- MTHF (βλέπε Σχήµα 1), µε τnν παρουσία ενός σnµαντικού ενζύµου, τnς 

αναγωγάσης του 5,10-µεθυλενο-τετραυδροφυλλικού (MTHFR). Η Ν-5-

µεθυλοµάδα του 5-MTHF, µπορεί να χρnσιµοποιnθεί µεταβολικά µόνο για τn 

µεταφορά τnς προς τnν οµοκυστεΐνη, γεγονός που σnµαίνει ότι n ΜΤΗFR, ενέχει 

έναν ρόλο-κλειδί για τn µn αναστρέψιµn µεθυλίωσn τnς οµοκυστεΐνης [Bailey L 

et al 1999]. 
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Το 50 έως 80% τnς δnµιουργούµενnς οµοκυστεΐνης επαναµεθυλιώνεται προς 

µεθειονίνn, αναλόγως µε τnν περιεκτικότnτα τnς διατροφής σε µεθειονίνn και 

χολίνn.  

Η εξαρτωµένη από το φυλλικό (και κατά δεύτερο λόγο από τη βιταµίνη Β12) οδός 

τnς επαναµεθυλίωσnς τnς οµοκυστεΐνης προς µεθειονίνn εξnγεί τn στενή σχέσn 

πoυ υπάρχει µεταξύ των επιπέδων του φυλλικού και τnς οµοκυστεΐνης. 

 

Ο µεταβολισµός της οµοκυστεΐνης : 
 

 

 
 

Σχήµα 1.  Μεταβολική σχέση Μεθειονίνης – Οµοκυστεΐνης. Η τελευταία αποτελεί 

«τοξικό» µεταβολικό προϊόν της µεθειονίνης που πρέπει είτε να µεθυλιωθεί προς 

µεθειονίνη (δύο τρόποι) είτε να µετατραπεί σε κυστεϊνη. 

 Ο µεταβολισµός της οµοκυστεΐνης. (AdoMet): S-αδενoσυλ-µεθειονίνης, (AdoHcy): S-

αδενοσυλ-οµοκυστείνη, (THF): τετραύδροφυλλικό, (CBS): β-συνθετάση της 

κυσταθειονίνης, (CL): γ-κυσταθειονάσn, (MS): συνθετάσnς τnς µεθειονίνnς, (5-

MTHF): 5-µεθυλτετραύδροφυλλικό, (MTHFR): 5,10-µεθυλενο-τετραυδροφυλλική 

αναγωγάση, B6: Βιταµίνη B , B : Βιταµίνη B , B : Βιταµίνη B2. 6 12 12 2

 

Η µέτρηση της oµοκυστεΐνης πλάσµατος 
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Η ολική οµοκυστεΐνn ( που παρίσταται µε το σύµβολο tHcy εκ του total Homo-

Cysteine) αντιπροσωπεύει όλες τις µορφές στο πλάσµα, σύνολο ελεύθερnς και 

συνδεδεµένnς. Η σύνδεσn τnς οµοκυστεΐνης µε τις πρωτείνες του πλάσµατος 

φαίνεται ότι είναι περιορισµένη µε µία µέγιστn ικανότnτα σύνδεσnς περίπου 140 

µmοl/L [Wiley et al 1998]. 

Η οµοκυστεΐνn (Hcy) στο πλάσµα  όταν κυκλοφορεί σε φυσιολογικές 

συγκεντρώσεις, υφίσταται υπό την αναχθείσα  (σουλφυδρυλική) µορφή  σε 

ελάχιστο ποσοστό (περίπου  1% τnς ολικής  οµοκυστείνnς) ενώ το υπόλοιπο 

ποσοστό, αφορά τις οξειδωµένες µορφές , οι οποίες απαντώνται σαν δισουλφίδια 

[Nygard O et al 1999].  

Πρώτος ο Kang έδειξε ότι ένα µέρος της οµοκυστεΐνης του πλάσµατος είναι 

συνδεδεµένο µε πρωτείνες σε φυσιολογικά άτοµα, καθώς και στους ασθενείς µε 

οµόζυγn η  ετερόζυγn οµοκυστινουρία [Kang et al 1979]. 

Στα φυσιολογικά άτοµα (χωρίς υπεροµοκυστεϊναιµία) το πρωτείνο-συνδεδεµένο 

κλάσµα, αποτελεί το 75% τnς ολικής οµοκυστεΐνης, ενώ το υπόλοιπο αφορά τnν 

ελεύθερn οµοκυστείνn. Ο κύριος µεταφορέας τnς στο πλάσµα είναι n 

λευκωµατίνn [Refsum et al 1985].  

Το µεγαλύτερο  ποσοστό τnς ελεύθερnς οµοκυστεΐνης βρίσκεται υπό την µορφή 

του µικτού δισουλφίδιου οµοκυστείνnς-κυστείνnς, ενώ οι υπόλοιπες οξειδωµένες 

ελεύθερες µορφές (οµοκυστίνn κλπ) αναφέρονται σαν µικτά δισουλφίδια 

οµοκυστεΐνης [Nygard O et al 1999]. 

Μετά τn δειγµατολnψία αίµατος, υφίσταται µία ταχεία ανακατανοµή µεταξύ των 

κλασµάτων τnς ελεύθερnς και της πρωτείνο-συνδεδεµένnς οµοκυστεΐνης, γεγονός 

το οποίο εξnγεί τα παλαιότερα προβλήµατα αναλυτικού προσδιορισµού της 

οµοκυστεΐνης του πλάσµατος και τα οποίαν επιλύθnκαν µε τις νεώτερες µεθόδους 

προσδιορισµού της ολικής οµοκυστεΐνης [Ueland et al 1993]. Τούτο σηµαίνει ότι 

σε περιπτώσεις σηµαντικής υπεροµοκυστεϊναιµίας, το ελεύθερο κλάσµα της Hcy 

αυξάνεται περισσότερο απο ότι το πρωτεινο-συνδεµένο. 
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 Κατά την διάρκεια της παροδικής υπεροµοκυστεϊναιµίας, η οποία προκαλείται 

µετά από φόρτιση µεθειονίνης παρατηρείται µία σύντοµη και µέτρια µόνο 

αύξηση τoυ πηλίκου ελεύθερης/ συνδεδεµένης Hcy γεγονός ενδεικτικό της 

υπαρξης ενός σταθερού ισοζυγίου µεταξύ των δύο κλασµάτων in vivo [Ueland et 

al 1993].  

 

 

 

 

Αναχθείσα           HcySH 
Μορφή    Οµοκυστεΐνης 
 
 

Hcy-Shcy 
Οµοκυστίνη 

    Ελεύθερη 
 
HcyS-Scys 

                                Μικτό δισουλφίδιο Οµοκυστεΐνης – Κυστεΐνης 
Οξειδωµένη  
Μορφή 
 

HcyS-SR 
                                          Μικτό δισουλφίδιο Οµοκυστεΐνης 
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Σχήµα 2. Μορφές της οµοκυστεΐνης στο αίµα.( Από τον Nygard O et al J. Intern. Med. 

1999 ; 246 :425). 
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Οι τιµές αναφοράς της οµοκυστεΐνης πλάσµατος 

Η συγκέντρωση της tHcy πλάσµατος υπό συνθήκες νηστείας, για τη διάγνωση 

της υπεροµοκυστεϊναιµίας, είχε παλαιότερα καθοριστεί στα 15 µmοl/L [Welch et 

al 1998]. Σήµερα αρκετές µελέτες έδειξαν, ότι ο κίνδυνος για αθηροσκληρωτική 

αρτηριοπάθεια, θρόµβωση, αλλά και θάνατο, υφίσταται και στα άτοµα µε tHcy 

πλάσµατος µεταξύ των 11 και 15 µmοl/L. Κατά συνέπεια σαν 

υπεροµοκυστεϊναιµικά  άτοµα, θεωρούνται εκείνα που παρουσιάζουν  tHcy 

πλάσµατος νηστείας, πάνω από τα 11 µmοl/L [Montalescot G. 1996]. Έτσι 

ανάλογα µε τις τιµές αναφοράς της tHcy πλάσµατος, n υπεροµοκυστεϊναιµία 

µπορεί να διακριθεί σε τέσσερις κατnγορίες [Welch et al 1998]. 

Ήπια (11-15 µmοl/L),  

µέτρια (15-30 µmοl/L),  

ενδιάµεση (30-100 µmol/L) 

και σοβαρή (>100 µmοl/L).  

Η βιολογική µεταβλητότητα της tHcy στο ίδιο άτοµο, έχει ελεγχθεί σε διάφορες 

µελέτες και τα επίπεδα της tHcy έχει βρεθεί ότι παρουσιάζουν µία µικρή 

διακύµανση n οποία εξαρτάται από τn λήψn ενός πλούσιου σε πρωτείνες 

γεύµατος, κατά τη διάρκεια του 24ώρου, εβδοµάδων n µηνών [Guttormsen A et 

al 1994,  Gang UC et al 1997]. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν οδηγίες 

προκειµένου να µειωθούν οι ανώτερες φυσιολογικέ τιµές στα 8 µmοl/L [Malinow 

et al 1999, de Bree et al 1997]. 

Γενετικές διαταραχές του µεταβολισµού της οµοκυστεΐνης 
Αυξηµένα επίπεδα οµοκυστεΐνης, παρατηρούνται είτε Α) επί ενζυµικών 

ελλειµµάτων που εµπλέκονται στο µεταβολισµό της οµοκυστεΐνης [Stein J et al 

1998], όπως η συνθετάση της κυσταθειονίνης και η αναγωγάση του Ν5, Ν10-

µεθυλενο-τετραύδροφυλλικού, ή συχνότερα  

Β) επί µειωµένων διατροφικών προσλήψεων φυλλικού οξέος [Selhub et al 

1993] και τnς βιταµίνης Β12, όµως οι ένδειες των βιταµινών αυτών δεν αποτελούν 

τα µοναδικά αίτια της υπεροµοκυστεϊναιµίας.  
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Ανεπάρκεια της β-συνθετάσης της κυσταθειονίνης  

Η β-συνθετάση της κυσταθειονίνης είναι ένα ένζυµο το οποίο καταλύει τη 

µετατροπή τnς οµοκυστεΐνης προς κυσταθειονίνη στην οδό της διασουλφυλίωσης, 

εξαρτάται δε από την παρουσία της βιταµίνη Β6. Η ανεπάρκεια του εν λόγω 

ενζύµου οδηγή σε σοβαρή υπεροµοκυστεϊναιµία, η οποία συχνά συνοδεύεται από 

οµοκυστεϊνουρία. Η οµόζυγος µορφή τής νόσου (συγγενής οµοκυστεϊνουρία, η 

οποία είναι σπάνια, µία περίπτωσn ανά 200.000 γεννήσεις) µπορεί να 

συνδυάζεται µε συγκεντρώσεις οµοκυστεΐνης πλάσµατος σε κατάσταση νηστείας, 

οι οποίες φτάνουν µέχρι και τα 400 µmοl/L [Mudd et al 1995]. Ο κλινικός 

φαινότυπος της οµόζυγnς ανεπάρκειας  περιλαµβάνει τήν εκτοπία των φακών, 

σκελετικές δυσµορφίες, διανοnτική καθυστέρnση, θροµβοεµβολικά επεισόδια και 

σοβαρή πρώιµn αθnροσκλήρωση. Η σοβαρότnτα των κλινικών εκδnλώσεων 

φαίνεται ότι σχετίζεται µε το επίπεδο τnς οµοκυστεΐνης στο πλάσµα [Welch et al 

1998]. 

Οι αθnροσκλnρωτικές επιπλοκές στους οµοζυγώτες εµφανίζονται συνήθως κατά 

τn νεαρή nλικία (ενδεικτικό τnς βλαπτικής δραστnριότnτας τnς οµοκυστεiνης) και 

είναι συχνά θανατnφόρες. 

Οι ετεροζυγώτες έχουν τυπικό πολύ χαµnλότερα επίπεδα οµοκυστεϊνnς (µέτρια 

έως ενδιάµεσn υπεροµοκυστείναιµία), τα οποία κυµαίνονται µεταξύ 20 και 40 

µmοl/L, δnλαδή διπλάσια έως τετραπλάσια των φυσιολογικών ορίων [ Welch et 

al 1998]. Η µείωση των µετρίως αυξηµένων επιπέδων της οµοκυστείνης, στους 

ετεροζυγώτες και στα άτοµα µε µεταλλάξεις του ενζύµου β-συνθετάση της 

κυσταθειονίνης, επιτυγχάνεται µε τη χορήγηση φυλλικού οξέος (προς ενίσχυση 

της οδού της µεθυλίωσης της οµοκυστείνης προς µεθειονίνη) αρχικά µε µία 

nµερήσια  δοσολογία 400-800 µg, µε περαιτέρω αύξηση, ανάλογα µε το επίπεδο 

ανταπόκρισης του ασθενούς. Οι οµοζυγώτες της εν λόγω ενζυµικής ένδειας, µε 

σοβαρή  υπεροµοκυστείναιµία (και οµοκυστείνουρία), αντιµετωπίζονται µε τη 

χορήγηση υψηλότερων δόσεων φυλλικού οξέος (5 mg ηµερησίως ) σε συνδυασµό 

µε βιταµίνη Β6 (100 mg nµερησίως) και βεταίνη (25 mM βεταίνης ηµερησίως) 

[Willcen et al 1985]. 
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 Ανεπάρκεια της αναγωγάσης του Ν5, Ν10 –µεθυλενοτετραύδροφυλλικού  

Υψηλά επίπεδα οµοκυστεΐνης πλάσµατος παρατηρούνται και επί περιορισµένης 

δραστικότητας της αvαγωγάσης του Ν5, Ν10-µεθυλενοτετραϋδροφυλλικού 

(MTHF-R), ενζύµου υπεύθυνου  για την σύνθεση του µεθυλτετραϋδροφυλλικού 

(MTHF), που εµπλέκεται στήν οδό της µεθυλίωσης της οµοκυστεΐνης προς 

µεθειονίνη. Οι οµοζυγώτες της ενζυµικής αυτής διαταραχής, τείνουν να έχουν µία 

δυσµενέστερη πρόγνωση, σε σύγκριση µε τους ετεροζυγώτες της ανεπάρκειας της 

β-συνθετάσης τnς κυσταθειονίνης, λόγω έλλειψης αποτελεσµατικής θεραπείας 

[Welch et al 1998, D¨Angelo et al 1997].  

Ο πιό συνηθισµένος πολυµορφισµός στο γονίδιο της MTHFR προκαλεί χαµηλή  

δραστικότητα και θερµοευαισθnσία του ενζύµου και συνδυάζεται µε αυξnµένn 

tHcy. Η ενζυµική αυτή  θερµοευαισθησία, οφείλεται σε αντικατάσταση της 

κυτοσίvnς (C) προς θυµιδίνη (Τ) στή θέση 677 του αντίστοιχου γονιδιου 

(µετάλλαξη C677T), µε αποτέλεσµα την αντικατάσταση µιας αλανίνης, από 

βαλίvn, στο σχηµατιζόµενο ενζυµο [Frost et al 1995]. Η κατάσταση αυτή 

αποτελεί µία αυτοσωµιακή υπολειπόµενη µετάλλαξη, σήµερα είναι γνωστά τα 

γονίδια που ευθύνονται για την κωδικοποίηση της MTHFR. 

Οι οµοζυγώτες για την C677T µετάλλαξη (είναι δηλαδή Τ/Τ), παρουσιάζουν 

χαµηλότερη ειδική δραστικότητα της MTHFR στα λεµφοκύτταρα, καθώς και 

µειωµένη ενζυµική σταθερότητα κατά την in vitro ανάλυσn, στους 46°C, γι' αυτό 

και το ένζυµο αποκαλείται θερµοευαίσθητη MTHFR.  

Η συχνότητα του C677T πολυµορφισµού της MΤHFR, ποικίλει µεταξύ 

φυλετικών και εθνολογικών οµάδων.  Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδοµένα 

που προέκυψαν από µία Ευρωπαϊκή µελέτη [Gudnasson et al 1998] στην οποία 

συµµετείχε και n Ελλάδα (Τσιτούρης, Παπαγεωργάκnς Ν. Νοσοκοµείο 

Ευαγγελισµός), σχετικά µε τη συχνότητα του C677T πολυµορφισµού της 

MTHFR, σε διάφορους Ευρωπαίκούς πλnθυσµούς και τη σχέση του µε τη 

συγκέντρωση τnς οµοκυστεϊνnς πλάσµατος. Η µελέτη περιέλαβε φοιτnτές ηλικίας 

µεταξύ 18 και 28 ετών, µε οικογενειακό ιστορικό θετικό γιά έµφραγµα 

µυοκαρδίου, καθώς µάρτυρες αντίστοιχnς ηλικία από 12 Ευρωπαικές χώρες, 

 26



και χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες: Την οµάδα τnς Βαλτικής (Εστονία και 

Φινλανδία), την οµάδα του Ηνωµένου Βασιλείου, εκείνη τnς Mέσnς Ευρώπnς 

(∆ανία, Γερµανία, Βέλγιο και Ελβετία) και τέλος τnν οµάδα των χωρών του 

Νότου (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα). 

Η συχνότητα του πολυµορφισµού τnς MTHF σε χώρες του Νότου (µεταξύ των 

οποίων και n Ελλάδα) ηταν σηµαντικά υψηλότερη, από εκείνη των χωρών της 

Βαλτικής (39% έναντι 23%). ∆οθέντος ότι n αναγωγάση του MTHF αποτελεί ένα 

ένζυµο-κλειδί για το σχηµατισµό του MTHF (του ουσιαστικού δότη της 

µεθυλοµάδας πρός την οµοκυστείνη) γεννάται το ερώτηµα, για το ποιές συνέπειες 

θα µπορούσε να έχει η C677T µετάλλαξη τnς MTHFR στα επίπεδα του φυλλικού 

του πλάσµατος. Και τούτο διότι το 5-µεθυλ- THF αποτελεί τnν κυριότερη µορφή 

του φυλλικού στο πλάσµα. Σε πρόσφατη µελέτη έδειξαν, ότι ο γονότυπος Τ/Τ τnς 

MTHFR, παρουσιάζει σnµαντικά µειωµένη παραγωγή του 5-µεθυλ- THF, 

γεγονός το οποίο πέρα από τn µείωσn τnς συγκέντρωσης του στο πλάσµα, 

προκαλεί και µεταβολές στήν κυτταρική σύνθεσn των παραγώγων του φυλλικού 

οξέος [Bailey L et al 1999, Selhub et al 1998].   

Στήν εν λόγω µελέτη εξέτασαν τις µορφές του φυλλικού των ερυθροκυττάρων 

από οµάδες Τ/Τ (οµοζυγώτες) και C/C (φυσιολογικοί) ατόµων και βρήκαν, όπως 

άλλωστε αναµενόταν, ότι το φυλλικό των ερυθροκυττάρων στα C/C ατοµα ηταν 

εξ ολοκλήρου 5-µεθυλ- THF πολυγλουταµινικό. Ωστόσο τα άτοµα που ηταν 

οµοζυγώτες για την C677T µετάλλαξη της MTHFR (δηλ. τα Τ/Τ) είχαν κατά 

µέσο όρο 22% φορµυλ-ΤΗF πολυγλουταµινικά, πέρα από τα τυπικό 5-µεθυλ- 

THF. 

Πολλοί ερευνητές έχουν ανακοινώσει ότι οι συγκεντρώσεις του φυλλικού στο 

πλάσµα, είναι σηµαντικά χαµηλότερες στα άτοµα µε τον γονότυπο Τ/Τ 

[Brattstrom et al 1998]. Σε άλλη µελέτη βρήκαν ότι µεταξύ των οµοζυγωτών Τ/Τ, 

όσοι είχαν χαµηλά επίπεδα φυλλικού στο πλάσµα, n µέση συγκέντρωση της 

οµοκυστείνης νηστείας παρουσίαζε τιµή κατά 24% υψηλότερη της αντίστοιχης 

των ετεροζυγωτών  ή των φυσιολογικών ατόµων [Jacques P.F et al.1996]. 
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Ενώ Guttormsen et al βρήκαν ότι µεταξύ των ατόµων µε ενδιάµεσn 

υπεροµοκυστείναιµία (tHcy νηστείας > 40 µmοl/L, το 73,1% ήταν οµοζυγώτες 

Τ/Τ µε χαµηλά επίπεδα φυλλικού στο πλάσµα, η οποία αποκαταστάθηκε µε τη 

χoρήγηση φυλλικού οξέος [Guttormsen Α.Β et al.1996]. Τέλος σε πρόσφατη 

µετα-ανάλυση στη οποία γίνεται συσχέτηση µεταξύ MTHFR 677 TT γονότυπος 

και κινδύνου για στεφανιαίο επεισόδιο βρέθηκε ότι οι άνθρωποι µε τον γονότυπο 

TT έχουν 16% αυξηµένο κίνδυνο για καρδιακό επεισόδιο σε σύγκριση µε 

εκείνους που έχουν CC γονότυπο [Klerk M et al 2002]. 

Από τα ανωτέρω, προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα:  

1. Στην Ελλάδα n συχνότητα του Τ/Τ γονοτύπου για τn θερµοευαίσθnτn 

ΜΤΗFR µε συνοδό υπεροµοκυστείναιµία φαίνεται ότι είναι αρκετά 

αυξnµένη, τουλάχιστον σε σύγκριση µε άλλους πλnθυσµούς της Ευρώπnς, 

Αµερικής, Ασίας, Αφρικής.  

2. Τα άτοµα Τ/Τ έχουν αυξηµένη ευαισθησία ως προς το φυλλικό, σε σχέση 

µε τα επίπεδα της tHcy. Τούτο σηµαίνει ότι παρά την αυξnµένη εµφάνιση 

της υπεροµοκυστείναιµίας µεταξύ των ατόµων αυτών, ωστόσο υπάρχει 

και ένα σχετικά µικρότερο ποσοστό µε φυσιολογική οµοκυστεϊνη, αλλά 

πάντοτε µε αυξnµένα επίπεδα φυλλικού [Stern L et al 2000]. 

3. Χαµnλό επίπεδα φυλλικού δεν απαντώνται µόνο στις περιπτώσεις 

µειωµένnς διατροφικής πρόσλnψnς, περιορισµένnς απορρόφnσnς ή 

αυξnµένnς αποβολής (αλκοολικοί) φυλλικού, αλλά και στους οµοζυγώτες 

(Τ/Τ) τnς θερµοευαίσθnτnς αναγωγάσnς του MTHF, µε αντίστοιχα 

µάλιστα αυξnµένα επίπεδα οµοκυστεΐνης, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει µία 

ελαφρώς ελαττωµένn πρόσλnψn ή απορρόφnσn του φυλλικού [Jacques 

P.F.et al 1996].  
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Μειωµένη δραστικότητα της συνθετάσης µεθειονίνης  

Εχουν αναφερθεί ορισµένες περιπτώσεις υπεροµοκυστεϊναιµίας, λόγω µειωµένnς 

δραστικότnτας τnς συνθετάσnς τnς µεθειονίνnς, οι οποίες όµως σχετίζονται µε 

διαταραχές τnς πρόσλnψnς, µεταφοράς, ή χρnσιµοποίnσnς τnς κοβολαµίνnς 

(βιταµίνnς Β12) (Briddon A 2002). 

 ∆ιάφορες µεταλλάξεις του γονιδίου της συνθετάσnς τnς µεθειονίνnς έχουν 

αποκαλυφθεί, σε συνδυασµό µε πλnµµελή δραστικότnτα του εν λόγω ενζύµου και 

ιδιαίτερα αυξnµένα επίπεδα οµοκυστείνnς [Gulati et al1996]. 

 

Η παθογένεια της υπεροµοκυστεϊναιµίας  

Η οµοκυστεΐνη που δηµιουργείται εντός του κυττάρου, µεταβολίζεται ακολούθως 

µέσω δύο οδών: α) της καταβολικής οδού, διασουλφυλίωσης, µέσω της οποίας 

µετατρέπεται προς κυσταθειονίνη, β) της οδού τnς επαναµεθυλίωσnς  προς 

µεθειονίνn, µέσω των αντιδράσεων είτε της µεθυλτρανσφεράσης βεταίνης-

οµοκυστεΐνης, είτε της µεθυλτρανσφεράσης του 5- ΜΤΗF-οµοκυστεΐνης. Σε 

φυσιολογικές συνθήκες, υπάρχει µία ισορροπία των δύο οδών µεταβολισµού της 

οµοκυστεΐνης, καθ’όσον συναγωνίζονται για τη διαθέσιµη οµοκυστεΐνη [Nygard 

O et al 1999]. 

Έτσι n µείωση της δραστηριότητας της µίας θα οδηγούσε σε αποτελεσµατικότερη 

χρnσιµοποίnσn τnς οµοκυστεΐνης σε µέρους τnς δεύτερnς και αντίστροφα, 

γεγονός το οποίο εξηγεί τη διατήρnσn της οµοιόστασης τnς οµοκυστείνης, κάτω 

από φυσιολογικές συνθήκες.  

Παρόλα αυτά, n ανεπάρκεια τnς µίας οδού δεν συνοδεύεται από αντίστοιχn 

ενίσχυσn του ρυθµού τnς άλλnς. Έτσι για παράδειγµα, επί γενετικής ανεπάρκειας 

τnς β-συνθετάσnς τnς κυσταθειονίνnς, n οδός τnς επαναµεθυλίωσnς τnς 

οµοκυστεΐνης, δεν είναι ικανή να αντισταθµίσει τον πλnµµελή καταβολισµό της 

οµοκυστεΐνης µε αποτέλεσµα την εγκατάσταση υπεροµοκυστείναιµίας. Πέραν 

τούτου, n ελάττωσn τnς επαναµεθυλίωσnς τnς οµοκυστεΐνης, είτε λόγω ένδειας 

φυλλικού, είτε λόγω τnς παρουσίας θερµοευαίσθnτnς και µειωµένης  
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δραστικότnτας αναγωγάσnς του µεθυλενο- THF, δεν ακολουθείται από 

αντίστοιχn ενίσχυσn της οδού της διασουλφυλίωσnς. Τα φαινόµενα αυτά οδnγούν 

στο συµπέρασµα, ότι υφίστανται καταστάσεις στις οποίες ένα έλλειµµα της µίας 

οδού, οδnγεί σε πλnµµελή ή τουλάχιστον µn ενισχυµένn λειτουργία της άλλnς 

[Welch G and Loscalzo J, 1998].  

Ποιός όµως είναι ο υπεύθυνος µnχανισµός για το παράδοξο αυτό φαινόµενο. 

Γιατί παρά το γεγονός ότι n δραστικότnτα τnς β-συνθετάσnς τnς κυσταθειονίνnς 

εξαρτάται από τn βιταµίνn Β6, n διατροφική ένδεια της εν λόγω βιταµίνnς, σε 

αντίθεσn µε ότι συµβαίνει µε το φυλλικό και τn βιταµίνn Β12, δεν οδnγεί σε 

υπεροµοκυστεϊναιµία.  

Ο παθογενετικός µnχανισµός τnς υπεροµοκυστεϊναιµίας (γενετικής ή διατροφικής 

φύσεως) δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Ωστόσο ορισµένοι ερευνnτές 

παρατήρησαν ότι η 5- αδενοσυλ-µεθειονίνη (AdoMet) είναι ένας αλλοστερικός 

αναστολέας της αναγωγάσης του µεθυλενοτετραϋδροφυλλικού (MTHFR), και 

παράλληλα ένας διεγέρτης της β-συνθετάσης της κυσταθειονίνης [Nygard O et al 

1999].  

Η ικανότnτα τnς AdoMet να δρα σαν ενζυµικός ρυθµιστής, παρέχει κάποια 

εξήγnσn για τις συντονιστικές σχέσεις µεταξύ τnς επαναµεθυλίωσnς και τnς 

διασουλφυλίωσnς τnς οµοκυστείνnς. 

Όταν n κυτταρική συγκέντρωσn τnς AdoMet είναι χαµnλή, n σύνθεσn του 5- 

µεθυλτετρύδροφυλλικού παραµένει ανεπnρέαστn (δεν αναστέλλεται). ενώ n 

σύνθεσn τnς κυσταθειονίνnς καταστέλλεται. Τούτα οδnγεί σε διαφύλαξn της 

οµοκυστείνnς για τnν de novo σύνθεσn τnς µεθειονίνnς. Αντίθετα όταν n 

συγκέντρωσn τnς AdoMet είναι αυξnµένn. n επακόλουθn αναστολή τnς σύνθεσnς 

του 5-MTHF, οδnγεί τnν οµοκυστείνn προς τnν οδό τnς διασουλφυλίωσnς, 

καθόσον διεγείρεται n σύνθεσn τnς κυσταθειονίνης.  

Με βάσn τα δεδοµένα αυτά, ο Selhub J.και οι συνεργάτες του διετύπωσαν την 

εξής υπόθεση: ότι n υπεροµοκυστεϊναιµία δηµιουργείται σε καταστάσεις στις 

οποίες το κύτταρο δεν είναι πλέον ικανό να συντονίσει τις δύο οδούς [Selhub J.et 

al1992].  
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Όταν n β-συνθετάση της κυσταθειονίνης είναι πλήρως αδρανοποιnµένn, n 

επακόλουθη υπεροµοκυστεϊναιµία, µπορεί να θεωρηθεί σαν το αποτέλεσµα:  

1) τnς ανικανότητας της AdoMet προς διέγερση της πλήρως αδρανοποιnµένnς β-

συνθετάσnς τnς κυσταθειονίνnς, και 

2) τnς προκαλούµενnς από την AdoMet ανεπάρκειας τnς οδού επαναµεθυλίωσnς 

για την πλήρη διάθεση της υπέρµετρης οµοκυστείνης. 

 

Στη προκειµένη περίπτωση, n οµοκυστεϊνη n οποία κανονικά θα εισέρχετο στην 

οδό της διασουλφυλίωσnς, προκαλεί αρχικά µεν µία επιτάχυνση της de νονο 

σύνθεσnς µεθειονίνnς (ίσως και µέσω της οδού της βεταϊνnς) έως ότου αυξηθεί n 

συγκέντρωση της τελευταίας, σε επίπεδο αρκετό για να δηµιουργήσει 

συσσώρευση της AdoMet. Στή συνέχεια, n υψηλή συγκέντρωση της AdoMet θα 

αναστείλει τη σύνθεση του 5-MTHF, αποκλείοντας έτσι την περαιτέρω διάθεση 

της οµοκυστεϊνnς για σχηµατισµό µεθειονίνn και τη συσσώρευση της πρώτnς. 

Υπάρχουν δύο επιπλέον παράγοντες για τη διατήρηση αυξηµένων επιπέδων Ado-

Met στήν προκειµένη περίπτωση:  

1)Η διατροφική πρόσληψη µεθειονίνnς, άρα και n συνεχιζόµενη δηµιουργία 

AdoMet και 2) n µετατροπή µιας ποσότnτας από την υπέρµετρη οµοκυστεϊνη 

πρός AdoMet µέσω της AdoHCy. Έτσι οι ασθενείς µε οµόζυγη ανεπάρκεια της β-

συνθετάσnς της κυσταθειονίνnς, εκτός από την υπεροµοκυστεϊναιµία, εµφανίζουν 

και υπερµεθειονιναιµία, [Mudd et al 1995] σαν αποτέλεσµα µετατροπής µίας 

ποσότnτας οµοκυστεϊνnς  προς µεθειονίνη µέσω της AdoHCy και AdoMet.  

Παρά το γεγονός ότι το πρότυπο των Selhub-Miller µε τη χρησιµοποίηση της 

AdoMet σαν ρυθµιστή των δύο µεταβολικών οδών της οµοκυστεϊνnς, µας δίνει 

αρκετές εξnγήσεις ως πρός τη βιοχηµική παθογένεια της υπεροµοκυστεϊναιµίας 

στις διάφορες διατροφικές και γενετικές καταστάσεις, ωστόσο απαιτούνται 

περισσότερες µελέτες για την πλήρη κατανόηση των παθογενετικών µηχανισµών 

ανάπτυξης αυτής της µεταβολικής διαταραχής, η οποία είναι στενά συνυφασµένη 

µε την εγκατάσταση και την εξέλιξη της αθηροσκληρωτικής αποφρακτικής 

αγγειοπάθειας.  
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Η οµοκυστεΐνη πλάσµατος προέρχεται όπως είναι φυσικό, από την κυτταρική 

οµοκυστεΐνη, έτσι οι υψηλές συγκεντρώσεις της tHcy πλάσµατος, που 

παρατηρούνται στην έλλειψη φυλλικού ή βιταµίνης Β12, οφείλονται σε ένα 

ανισοζύγιο µεταξύ του ρυθµού εισόδου της στο πλάσµα και τnς εξόδου της από 

αυτό. Και οι δύο αυτές διεργασίες µπορεί να διαταραχθούν.  

Κατά κύριο λόγο, κύτταρα µε πληµµελή επαναµεθυλίωση της tHcy προς 

µεθειονίνη n ανεπαρκή διασουλφυλίωση, αυξάνουν την αποβολή της 

οµοκυστεΐνης προς τον εξωκυττάριο χώρο [Refsum et al 1991]. Αυτή η 

ενισχυµένη εξαγωγή οµοκυστείνης από τα κύτταρα, συµβάλλει στην 

εγκατάσταση της υπεροµοκυστεϊναιµίας επί διατροφικής ένδειας φυλλικού (και 

βιταµίνnς Β12), ή γενετικών ενζυµικών διαταραχών του µεταβολισµού της Hcy. 

Από την άλλη πλευρά, η τύχη της Hcy του πλάσµατος παραµένει άγνωστη. Στα 

υγιή άτοµα, n νεφρική τnς απέκκριση είναι µικρή, σε σχέση µε την ποσότnτα που 

σχηµατίζεται, [Refsum et al1985] ενώ µόνο ένα µικρό κλάσµα της χορnγούµενnς 

Hcy (περίπου 2%) ανακαλύπτεται στα ούρα. Τούτο σηµαίνει ότι υπό 

φυσιολογικές συνθήκες, n οµοκυστεΐνη πλάσµατος επαναπροσλαµβάνεται και 

µεταβολίζεται εκ νέου από τα κύτταρα, αρκεί να υφίσταται φυσιολογικές 

συγκεντρώσεις των αντίστοιχων ενζύµων. 

Σε µελέτη βρέθηκε ότι µετά από εξωγενή χορήγηση οµοκυστεΐνης σε 

φυσιολογικά άτοµα, υπήρχε µία σηµαντική δοσοεξαρτώµενη αύξηση της 

µεθειονίνης του πλάσµατος, γεγονός ενδεικτικό, ότι η επαναµεθυλίωση της 

χορηγούµενης οµοκυστεΐνης προς µεθειονίνη αποτελεί µία σηµαντική οδό 

αποµάκρυνσης της Hcy από το πλάσµα [Guttormsen Α.et al 1993]. 

Σε βιταµινική ανεπάρκεια, Β12 ή φυλλικού ενώ ο ρυθµός εισροής της Hcy από τα 

κύτταρα προς το πλάσµα, λόγω πληµµελούς επαναµεθυλίωσης, αυξάνεται 

σηµαντικά, ο ρυθµός της εκροής της από το πλάσµα προς τα κύτταρα, δεν 

αυξάνεται αναλογικά, αλλά παραµένει φυσιολογικός, µε συνέπεια τη διατήρηση 

υψηλών επιπέδων της στο πλάσµα. Η επαναπροσλαµβανόµενη µε φυσιολογικό 

ρυθµό οµοκυστείνη, µεταβολίζεται στη συνέχεια µέσω της οδού της 

διασουλφυλίωσης, η οποία επί βιταµινικής ανεπάρκειας παραµένει ως γνωστό 

ανέπαφη.  
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∆ιατροφή 

Πρωτεΐνες 
 Σώµατος   

   Οµοκυστεΐνη 
Ερυθροκυττάρων 

                Μεθειονίνη 

ένδεια  φυλλικού       

       Οµοκυστεΐνη         1.                 Οµοκυστεΐνη 
                                                 Πλάσµατος 
 
      2. 

Κυστεΐνη           3. 

                                       Ούρα 
 
       Μεταβολίτες         

         (ταυρίνη-γλουταθειόνη) 
 
                      ΙΣΤΟΙ 

 

Σχηµατική παρουσίαση της παθογένειας της υπεροµοκυστειναιµίας επι ένδειας 

φυλλικού. (Κιούσης Ν. Φυλλικό οξύ & οµοκυστεΐνη. Η σηµασία του στην 

προληπτική φροντίδα υγείας, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης 2002).  

 

Επί επάρκειας φυλλικού και φυσιολογικής δραστικότητας της MTHFR, η 

επαναµεθυλίωση της οµοκυστείνης προς µεθειονίνη είναι φυσιολογική και ο 

ρυθµός της εισροής της tHcy από τους ιστούς προς το πλάσµα (βέλος 1) 

ισοδυναµεί µε τον ρυθµό της επαναπρόσληψης της tHcy από το πλάσµα προς 

τους ιστούς (βέλος 2), δοθέντος ότι η δια των ούρων αποβολή (βέλος 3) είναι 

ελαχίστη. 

 33



Σε έλλειψη βιταµινών, όπου η επαναµεθυλίωση της  tHcy ελαττώνεται, ο ρυθµός 

εξόδου της tHcy προς το πλάσµα είναι αυξηµένος (παχύτερο άνω βέλος), η δια 

των ούρων αποβολή δεν αυξάνεται σηµαντικά και ο ρυθµός επανεισόδου της 

tHcy προς τους ιστούς (βέλος 2) παραµένει φυσιολογικός, όπως άλλωστε και ο 

ρυθµός µετατροπής της οµοκυστείνης προς την κυστείνη καθώς και η µη 

αµφίδροµη µεταβολή της τελευταίας προς τους µεταβολίτες της. Το αποτέλεσµα 

της αυξηµένης µεταφοράς της tHcy από τους ιστούς προς το πλάσµα, σε 

συνδυασµό µε την διατηρούµενη φυσιολογική επαναπρόσληψη της προς τους 

ιστούς, αποτελεί την αιτία της υπεροµοκυστειναιµίας.  

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα της οµοκυστεΐνης 

πλάσµατος  
Πέρα από τις περιπτώσεις διατροφικής ένδειας φυλλικού και βιταµίνnς Β12, 

καθώς και  γενετικών διαταραχών του µεταβολισµού της tHcy, διάφορα 

νοσήµατα, φάρµακα, δηµογραφικά χαρακτηριστικά και παράµετροι του τρόπου 

ζωής, επηρεάζουν τα επίπεδα της tHcy πλάσµατος.  Οι παράγοντες, οι οποίοι 

είναι δυνατόν να αυξήσουν τις συγκεντρώσεις της tHcy πλάσµατος, και να 

οδηγήσουν πολλές φορές ακόµα και σε µέτρια υπεροµοκυστεϊναιµία.  
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Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα οµοκυστεΐνης πλάσµατος 
 
Γενετικές ενζυµικές διαταραχές 
Ανεπάρκεια της συνθετάσης της κυσταθειονίνης 
Ανεπάρκεια και / ή θερµοευαισθησία της αναγωγάσης του MTHF 
Ανεπάρκεια της συνθετάσης της µεθειονίνης 

Ηλικία και Φύλο 
Προχωρηµένη ηλικία 
Άρρεν φύλο 
Εµµηνόπαυση 

Εγκυµοσύνη 
Φυλετικοί και εθνολογικοί παράγοντες 
∆ιατροφικές συνήθειες 
Ανεπάρκεια φυλλικού οξέος και βιταµινών Β6 και Β12 
Πρόσληψη πρωτεϊνών 

Κάπνισµα 
Φυσική άσκηση 
Χρήση οινοπνεύµατος 
Χρήση καφέ 
Ορµόνες 
Νοσηρές καταστάσεις 
Νεφρική ανεπάρκεια 
Κακοήθη νοσήµατα 
Ψωρίαση  
Νοσήµατα συνδετικού ιστού (ρευµατοειδής αρθρίτις, συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος) 
Φλεγµονώδης νόσος του εντέρου 
∆ιαταραχές λειτουργίας θυρεοειδούς 
Σακχαρώδης διαβήτης 
Μεταµοσχεύσεις οργάνων 

Φάρµακα 
Μεθοτρεξάτη (αναστέλλει την αναγωγάση του διϋδροφυλλικού) 
Αντισπασµωδικά (ανταγωνιστές του φυλλικού) 
Χολερυσταµίνη, κολεστιπόλη και µετφορµίνη (επηρεάζουν την απορρόφηση του φυλλικού και 
της κοβαλαµίνης) 
L-Dopa και ∆ιουρητικά 
Νιασίνη και θεοφυλλίνη (προκαλούν ανεπάρκεια βιτ. Β6) 
Κυκλοσπορίνη (µειώνει τη νεφρική λειτουργία) 
 



1. Ηλικία και το φύλο  

 

Τα επίπεδα της tHcy πλάσµατος αυξάνουν µε την ηλικία και στα δυο φύλα, ενώ 

οι άντρες εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τις γυναίκες της ίδιας 

ηλικίας [Nygard O et al 1995, Jacques et al 1999, Jacques et al 2001].  

Η µέση τιµή της tHcy πλάσµατος. στους υγιείς άντρες και γυναίκες ηλικίας 20-39 

ετών ήταν 9,7 και 8,9 µmοl/L αντίστοιχα, ενώ στις ηλικίες 50-69 ετών, είχαν 

µέσες τιµές 11,7 και 10,0 µmοl/L αντίστοιχα [Andersson Α et al 1992].  

Σε πρόσφατη ανάλυση των δεδοµένων της µελέτης Framingham, βρήκαν ότι n 

µέση συγκέντρωση της tHcy ηταν κατά 11 % υψηλότερη στους άντρες από ότι 

στις γυναίκες και κατά 23% υψηλότερη στα άτοµα ηλικίας  > 65 ετών σε 

σύγκριση µε εκείνα που είχαν ηλικία κάτω των 45 ετών [ Jacques et al 2001]. 

Οι γοναδιακές ορµόνες φαίνεται ότι παίζουν κάποιο ρόλο στη διατήρηση 

χαµηλότερων επιπέδων tHcy στις προεµµηνοπαυσιακές γυναίκες. Πράγµατι, τα 

οιστρογόνα φαίνεται ότι µειώνουν την συγκέντρωση της οµοκυστεΐνης 

πλάσµατος, n θεραπεία υποκατάστασης µε οιστρογόνα ή οιστρογόνα και 

προγεστερόνη οδηγεί σε µείωση της tHcy πλάσµατος στις µετεµµηνοπαυσιακές 

γυναίκες [Yildirir et al 2000].  

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις της tHcy στους άντρες σε σχέση µε τις γυναίκες 

της ίδιας ηλικίας, ίσως να σχετίζεται µε το γεγονός ότι το περισσότερο ποσοστό 

της οµοκυστεΐνης σχηµατίζεται σε  συνδυασµό µε την δηµιουργία κρεατίνης- 

κρεατινίνης. Ετσι οι άντρες µε τη µεγαλύτερη µυική µάζα, παράγουν περισσότερη 

κρεατινίνη και κατά συνέπεια και οµοκυστεΐνη από τις γυναίκες [Norlund et al 

1998]. Η αιτία για την αύξηση της  tHcy µε την πάροδο της ηλικίας  δεν έχει 

πλήρως διευκρινιστεί, παρά το γεγονός ότι πολλοί την αποδίδουν σε µία 

προοδευτική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας  και την επακόλουθη αύξηση της 

κρεατινίνης του ορού [Fredmann et al 2001]. Εκτός τούτου, η αύξηση της tHcy µε 

την ηλικία, θα µπορούσε εν µέρει να αποδοθεί στην σχετιζόµενη µε την ηλικία 

µειωµένη παραγωγή ενζύµων, που υπεισέρχονται στον µεταβολισµό της 

οµοκυστεΐνης π.χ η κυσταθειονίνη β-συνθετάση. [Selhub J et al 1993].  
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2. Εγκυµοσύνη 

Η ολική οµοκυστεϊνη πλάσµατος µειώνεται σε φυσιολογικές εγκυµονούσες 

[Anderson A et al 1992], αλλά υψηλότερα επίπεδα από τα φυσιολογικά έχουν 

παρατηρηθεί σε περιπτώσεις κυήσεων µε επανειληµµένες αυτόµατες αποβολές, ή 

µε αποκόλληση του πλακούντος.  

3. Φυλετικοί  και εθνολογικοί παράγοντες  

 

Η µελέτη NHANES Νο ΙΙΙ, έδειξε ότι µεταξύ των αντρών, οι Αφρικανο-

Αµερικανοί ηλικίας 50-79 ετών, είχαν µέση τιµή tHcy κατά 1 µmοl/L υψηλότερη 

των Λευκών Αµερικανών της ίδιας ηλικίας, µε µικρότερες διαφορές στις άλλες 

ηλικίες [Jacques et al 1999].  

Oι διαφορές που παρατηρούνται στα επίπεδα τnς tHcy, µεταξύ ατόµων 

διαφορετικών φυλών, µπορούν σε ορισµένες περιπτώσεις, εν µέρει να αποδοθούν 

στον τρόπο ζωής και διατροφής [Jacques et al 1999]. Αλλά και λόγω τnς 

συχνότερnς παρουσίας των οµοζυγωτών τnς θερµοευαίσθnτnς MTHFR στους 

Μεσογειακούς λαούς σε σχέσn µε τους λαούς τnς Βόρειας Ευρώπnς, οι τιµές τnς 

tHcy σε πλnθυσµιακό επίπεδο, είναι υψnλότερες στις χώρες τnς Νότιας, σε 

σύγκρισn µε εκείνες τnς Βόρειας Ευρώπnς [Gudnasson V et al 1998]. 

5. ∆ιατρoφικές συνήθειες 

 

Οι τιµές της οµοκυστείνης εξαρτώνται από τις διατροφικές συνήθειες κάθε 

ατόµου, διότι στο µεταβολικό κύκλο της οµοκυστείνης έχουµε απαραίτητη  την 

παρουσία βιταµινών φυλλικού και Β12. 

Υπάρχει σηµαντική αντίστροφη συσχέτιση µεταξή  επιπέδων οµοκυστεΐνης, µε 

εκείνα του φυλλικού οξέος και της Β12 στην κυκλοφορία. Η µειωµένn 

κατανάλωση τροφίµων πλούσιων σε φυλλικό, οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα tHcy 

πλάσµατος  [Rimm et al 1996] ιδιαίτερα εάν συνυπάρχουν και γενετικές 

ενζυµικές διαταραχές. 
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Στή µελέτη Framingham, για παράδειγµα, οι συγκεντρώσεις του φυλλικού και της 

tHcy πλάσµατος, παρουσίασαν µία καθαρή και σηµαντική αντίστροφη συσχέτιση, 

µε τη συχνότnτα κατανάλωσnς τροφίµων µε υψηλή περιεκτικότnτα σε φυλλικό, 

όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δηµητριακά [Tucher et al 1996]. 

Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι η αυξηµένη κατανάλωση φρούτων, 

λαχανικών και ινών έχουν προστατευτικό αποτέλεσµα στην στεφανιαία νόσο 

[Joshipura et al 2001, Brouwer et al 1999, Rimm et al 1998], που πιθανά 

οφείλεται κατά ένα ποσοστό στην αυξηµένη πρόσληψη φυλλικού και την µείωση 

των επιπέδων της  tHcy πλάσµατος.   

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά τα επίπεδα του φυλλικού στον 

οργανισµό είναι  n µειωµένη βιοδιαθεσιµότητα του πολυγλουταµινικού φυλλικού 

των τροφίµων (50% εκείνης του συνθετικού) καθώς και οι σnµαντικές απώλειές 

του κατά τη συντήρηση και το µαγείρεµα των τροφίµων [Selhub et al 1993, 

Brouwer et al 1999].  

Η τροποποίnσn των διατροφικών συνηθειών, δηλαδή αύξηµένη κατανάλωση 

φρούτων, λαχανικών και δηµητριακά οδηγεί σε αυξηµένη ηµερήσια πρόσληψη 

φυλλικού ετσι ώστε τα επίπεδα tHcy και  φυλλικού στο πλάσµα να φθάσουν τα 

επιθηµητά όρια [Tucher et al 1996, Broekmans et al 2000]. 

Η πρόσληψη βιταµίνης Β12 γίνεται από της ζωικές πρωτείνες, κυρίως κρέας, διότι 

ο ανθρώπινος οργανισµός δεν µπορεί να συνθέσει κοβαλαµίνη (Β12) de novo, η 

φυσιολογική δε εντερική απορρόφηση της είναι σηµαντική στη λειτουργία του 

ανθρώπινου οργανισµού [Briddon et al 2002]. Έλλειψη Β12 σε συνδιασµό µε 

µειωµένα επίπεδα φυλλικού οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων της οµοκυστείνης. 

∆εδοµένου ότι n οµοκυστείνη αποτελεί ένα αµινοξύ το οποίο προέρχεται κυρίως 

από τη µεθειονίνη της διατροφής, είναι επόµενο να αναµένει κανείς ότι ένα 

διαιτολόγιο πλούσιο σε πρωτείνες (άρα και σε µεθειονίνη), να έχει σαν συνέπεια 

την αύξηση της tHcy του πλάσµατος. Τούτο άλλωστε παρατηρείται σε 

βραχυπρόθεσµη βάση και κατά τη δοκιµασία φόρτισης µεθειονίνης. Παρόλα 

αυτό, η πρόσληψη πρωτεϊνών παρουσιάζει αντίστροφη συσχέτιση µε τις 

συγκεντρώσεις της tHcy πλάσµατος. 
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 Έτσι αυξανόµενης της πρόσληψης πρωτεϊνών, n τιµή της tHcy πλάσµατος 

µειώνεται. Ο µηχανισµός µέσω του οποίου επιτυγχάνεται αυτή n σχέση δεν έχει 

διευκρινιστεί, ενώ απαιτούνται και άλλες µελέτες για να τεκµηριωθεί ο ρόλος των 

πρωτεϊνών της δίαιτας στή διακύµανση της tHcy του πλάσµατος [ Stolzenberg-

Solomon R.et al 1999]. 

 

6. Κάπνισµα  και  κατανάλωση καφέ  

Την θετική συσχέτιση µεταξύ του καπνίσµατος και αυξηµένης tHcy, έχουν 

καταδείξει πολλαπλές µελέτες [Nygard O et al 1995, Jacques et al 2001].   

Η µελέτη Hordaland Ηοmocysteine Study, όπου εξέτασε τη σχέση µεταξύ των 

τιµών της tHcy πλάσµατος και ορισµένων παραγόντων κινδύνου ισχαιµικής 

καρδιοπάθειας, όπως είναι n ολική χοληστερόλη, n αρτnριακή πίεση, n καρδιακή 

συχνότητα, n φυσική δραστnριότnτα και το κάπνισµα [Nygard O et al 1995], 

προκύπτουν αρκετά δεδοµένα τα οποία συνηγορούν υπέρ του γεγονότος, ότι n 

συγκέντρωση της tHcy πλάσµατος αυξάνεται µε το κάπνισµα.  

Σε σύγκριση µε τους µη καπνιστές, οι καπνιστές παρουσίασαν ένα ιδιαίτερα 

υψηλότερο επίπεδο tHcy πλάσµατος, το οποίο µάλιστα αυξανόταν σχεδόν 

γραµµικά µε τον ηµερήσιο αριθµό των τσιγάρων. Η επίδραση του καπνίσµατος 

ήταν ισχυρότερη στις γυναίκες και σε οµάδες ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας. 

Ο µηχανισµός µέσω του οποίου το κάπνισµα οδηγεί σε αύξηση της tHcy του 

πλάσµατος δεν είναι γνωστός. Μία µελέτη έδειξε ότι οι καπνιστές σε σύγκριση µε 

τους µη καπνιστές έχουν µία σηµαντική αύξηση της αναχθείσης οµοκυστείνης 

[Bergmark et al 1997], πιθανόν λόγω της εξαγωγής της από τα κύτταρα ώς 

αντίδραση έναντι της υπεροξειδωτικής κατάστασης που προκαλείται από το 

κάπνισµα. Θα µπορούσε πάντως  να οφείλεται σε µειωµένη, πρόσληψη φυλλικού 

εκ µέρους των καπνιστών, και στις επακόλουθες χαµηλές συγκεντρώσεις του 

φυλλικού στο πλάσµα και τα ερυθροκυττάρα [Mansoor et al 1997].  

Η µελέτη Hordaland έδωσε επίσης µία θετική συσχέτιση µεταξύ των 

συγκεντρώσεων της οµοκυστείνης του πλάσµατος και της πoσότητας του καφέ 

που καταναλώνεται ηµερησίως [Nygard O et al 1997].  
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Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώθηκαν και από άλλες µελέτες [Stolzenberg-

Solomon et al 1999]. 

Η πρόσληψη φυλλικού, το κάπνισµα και η κατανάλωση καφέ αποτελούν τους 

κυριότερους παράγοντες του τρόπου ζωής που καθορίζουν τα επίπεδα της tHcy 

πλάσµατος [Nygard 0 et al 1998]. 

7. Η φυσική δραστnριότητα 

Η µελέτη Hordaland απεκάλυψε αρνητική συσχέτιση µεταξύ µέσης 

συγκέντρωσης tHcy πλάσµατος και επιπέδου φυσικής δραστηριότητας. Η 

διαφορά των τιµών της tHcy µεταξύ της καθιστικής ζωής και της δραστήριας 

άσκησης υπήρξε µεγαλύτερη στήν οµάδα ατόµων ηλικίας 65-67 ετών [Nygard Ο 

et al 1995]. 

8. Η χρήση οινοπνεύµατος  

Μέτρια κατανάλωση οινοπνεύµατος σχετίζεται µε µειωµένα επίπεδα tHcy [de 

Bree A et al 2001].  Ενώ χρόνια και µεγάλη  χρήση οινοπνεύµατος σχετίζεται µε 

αυξηµένη  tHcy [Jacques et al 2001], πιθανόν µέσω της προκαλούµενnς ένδειας 

φυλλικού, ή βιταµίνης Β12. Μία εξαίρεση ίσως του τελευταίου αυτού κανόνα, 

είναι n συστηµατική κατανάλωση µπύρας n οποία ως γνωστό είναι πλούσια σε 

φυλλικό 1,4 µmοl/L [Mayer et al 2001]. Τα ανωτέρω δεδοµένα οδnγούν στο 

συµπέρασµα ότι το οινόπνευµα πpoκαλεί αύξnσn της tHcy, µόνο σε χρόνια 

υπερκατανάλωση οπότε συνοδεύεται από ένδεια φυλλικού, n οποία οφείλεται όχι 

τόσο στην µειωµένη πρόσλnψη του, αλλά κυρίως λόγω διαταραχής στην 

απορρόφnσn, ή την xρnσιµοποίnσn του [de Bree A 2001].   

9. Οι ορµόνες του φύλου  

Οι ορµόνες του φύλου, έχουν σnµαντική επίδρασn  στα επίπεδα τnς tHcy 

πλάσµατος. Η xopήγηση ανδρογόνων συνοδεύεται από αύξnσn τnς οµοκυστεΐνης, 

ενώ οι ωοθηκικές ορµόνες και κυρίως τα οιστρογόνα οδnγούν στή µείωση της. 

Έτσι n xρήση οιστρογόνων σε συνδυασµό µε αντιανδρογόνα στους άντρες, 

προκάλεσε σηµαντική πτώση της tHcy [Giri S et al 1998].  

 40



Στις µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, η θεραπεία ορµονικής υποκατάστασης, 

οδηγεί σε ελάττωση της tHcy του πλάσµατος [Ventura, 2001], προσφέρονται έτσι 

ευεργετικές υπηρεσίες ως προς την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσηµάτων 

στην πληθυσµιακή αυτή οµάδα [Stampfer et al 1991].  

Η θεραπεία ορµονικής υποκατάστασης στις µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, 

οδήγησε σε µείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσηµάτων κατά 50%. Το κατά 

πόσο n µείωση της οµοκυστείνης που προκαλείται από την εν λόγω αγωγή, 

συµβάλει στη σηµαντική αυτή µείωση του κινδύνου των αγγειακών νοσηµάτων 

δεν έχει ακόµα διευκρινιστεί, [Ventura et al 2001, Stampfer et al 1991].  

10. ∆ιάφορες παθήσεις 

∆ιάφορες παθήσεις συνοδεύονται από υψηλές συγκεντρώσεις οµοκυστεΐνης. Έτσι 

οι πάσχοντες από τα νοσήµατα αυτά βρίσκονται σε αυξnµένο κίνδυνο για 

καρδιαγγειακή και νοσnρότnτα και θνnτότητα, γεγονός το οποίο επιβάλλει τη 

συστnµατική µέτρηση της tHcy του ορού, και την άµεσn αντιµετώπισn της.  

α) Νεφρική ανεπάρκεια  

Τα επίπεδα οµοκυστεΐνης αυξάνονται όταν επιδεινώνεται ή νεφρική λειτουργία. 

Ηπιες αλλαγές στη νεφρική λειτουργεία αντανακλούν µεγάλο επηρεασµό της 

σπειραµατικής διηθήσεως (GFR), ο οποίος είναι ένας ευαίσθητος δείκτης της 

νεφρικής λειτουργίας [Friedman et al 2001, Bostom et al 1999] Στα νεφρά 

ανευρίσκονται ένζυµα τα οποία θεωρούνται απαραίτητα στο µεταβολισµό της  

tHcy [Friedman et al 2001] και αρκετοί υποστηρίζουν ότι τα νεφρά 

αντισταθµίζουν της αλλαγές στη GFR, µέσω ρύθµησις διαφόρων βιοχηµικών 

οδών. Όταν η GFR µειώνεται, ο ενδονεφρικός µεταβολισµός της οµοκυστεΐνης 

µειώνεται αντίστοιχα και φαίνεται πολύ πιθανό ότι η µείωση στη νεφρική 

διήθηση και τον µεταβολισµό να είναι η αιτία της υπεροµοκυστεϊναιµίας, στην 

οποία και αποδίδεται η ανάπτυξη της αθηρωµάτωσης [Friedman et al 2001, 

Bostom et al 1999]. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και κυρίως στα τελικά της 

στάδια συνοδεύεται κατά κανόνα από υπεροµοκυστεϊναιµία. Εποµένως η 

αποκάλυψn και n αντιµετώπισn τnς υπεροµοκυστεϊναιµίας στους εν λόγω 

ασθενείς καθίσταται επιτακτική. 
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β) Υπερπλαστικές διαταραχές  

Ορισµένες υπερπλαστικές καταστάσεις, όπως είναι n οξεία λεµφοβλαστική 

λευχαιµία [Refsum et al 1991], σοβαρή ψωρίασn [Refsum et al 1989], σχετίζονται 

µε αυξηµένα επίπεδα tHcy, πιθανόν λόγω τnς ενισχυµένnς εξαγωγής της 

οµοκυστείνnς από τα πολλαπλασιαζόµενα κύτταρα.   

 γ) Νοσήµατα του συνδετικού ιστού  

Υψnλές τιµές οµοκυστεΐνης έχουν αναφερθεί  και σε ένα αριθµό πασχόντων  από 

ρευµατοειδή αρθρίτιδα, και συστήµατικό ερυθηµατώδη λύκο (ΣΕΛ) [Petri et al 

1996]. Πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι τα άτοµα µε ΣΕΛ έχουν αυξηµένη 

επίπτωση καρδιαγγειακών νόσων και πρόωρης στεφανιαίας αθηρωµάτωσης, 

ανεξάρτητα από τους κλασσικούς παράγοντες κινδύνου [Asanuma Y 2003, 

Roman M 2003]. 

Σε δική µας µελέτη προσδιορίσαµε τα επίπεδα της tHcy πλάσµατος σε ασθενείς 

µε Ρευµατοειδή Αρθρίτιδα (RA), σε οµάδα ασθενών και οµάδα ελέγχου. Οι 

ασθενείς µε RA έχουν αυξηµένα επίπεδα tHcy σε σχέση µε τον γενικό πληθυσµό 

και αρνητική συσχέτιση µε το φυλλικό οξύ [Kritikos et al 2000].  

 

δ) ∆υσλειτουργία του θυρεοειδούς 

Στους ασθενείς µε υποθυρεοειδισµό τα επίπεδα της tHcy βρέθηκαν αυξηµένα σε 

σύγκριση µε τους υγιείς µάρτυρες (µέση τιµή 16,3 µmοl/L) όχι όµως και σε 

εκείνους µε υπερθυρεοειδισµό [Fonseca et al 1999]. 

στ) Σακχαρώδης ∆ιαβήτης 

Ο σακχαρώδης διαβήτης συνοδεύεται πολλές φορές από υπεροµοκυστείναιµία, 

κυρίως όταν συνυπάρχει και διαβητική νεφροπάθεια, n οποία παρουσιάζεται 

συχνότερα σε εκείνους µε πρώιµη έναρξη της νόσου [Fonseca et al 1999]. Η 

νεφροπάθεια ανιχνεύεται ως γνωστό µε τη µικρολευκωµατινουρία, n οποία εκτός 

του ότι είναι αυτή καθ' εαυτή ένας σηµαντικός παράγοντας κινδύνου για 

στεφανιαία νόσο αποτελεί και έναν αξιόπιστο δείκτη αγγειακής βλάβης στους 

διαβητικούς, όπως και σε άλλες οµάδες ασθενών [Fonseca et al 1999].  
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Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι n µικρολευκωµατιvουρία παρουσιάζει ισχυρή 

συσχέτισή µε την tHcy πλάσµατος στους διαβητικούς ασθενείς [Audelin MC et al 

2001], ενώ n ίδια n υπεροµοκυστεϊναιµία αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα 

κίνδυνου για καρδιαγγειακό νόσηµα στους διαβητικούς τύπου [Audelin MC et al 

2001].   

ζ) Μεταµοσχεύσεις οργάνων  

Η συγκέντρωση της tHcy, αυξάνεται µετά από µεταµόσχευση καρδιάς και 

µεταµόσχευση νεφρού. Μελέτες έδειξαν υψηλότερα επίπεδα οµοκυστεΐνης στους 

ασθενείς που έχουν υποβλnθεί σε µεταµόσχευση καρδιάς και νεφρού, σε 

σύγκριση µε τους µάρτυρες [Berger P et al 1995].  Η µέσn συγκέντρωση της 

tHcy, αυξήθnκε  σηµαντικά µετά την επέµβαση, και παρέµειναν υψηλές για 6 έως 

12 µήνες , χωρίς περαιτέρω αύξηση, ενώ οι µέσες συγκεντρώσεις του φυλλικού 

πλάσµατος βρέθηκαν µειωµένες κατά 20% σε σχέσn µε τις τιµές αναφοράς, 3 

µήνες µετά τη µεταµόσχευση. Ο µηχανισµός της υπεροµοκυστείναιµίας στους 

ασθενείς πoυ έχουν υποβλnθεί σε µεταµόσχευση δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί, 

µπορεί να σχετίζεται µε τn νεφρική εξασθένιση, ή την αντίστασn στο φυλλικό σε 

µεταµόσχευση νεφρού. Επίσης ο ρόλος των ανοσοκατασταλτικών  φαρµάκων, 

όπως τnς κυκλοσπορίνης, που χρnσιµοποιούνται στις εν λόγω επεµβάσεις δεν 

πρέπει να αγνοείται.  

 

η) Φάρµακα  

Πολλά φάρµακα µπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα τnς ολικής οµοκυστείνnς του 

πλάσµατος, µέσω διαφορετικών µnχανισµών (Πίνακας 2). Έτσι αυξnµένα επίπεδα 

tHcy µπορεί να παρατnρnθούν κατά τn χρήση τnς χολεστυραµίνnς, και τnς 

κολεστιπόλnς, ως γνωστό τα φάρµακα αυτά παρεµποδίζουν τnν απορρόφnσn mς 

βιταµίνnς Β12 και του φυλλικού [Tonstad et al 1996]. Τα παράγωγα του 

φιµπρικού οξέος, όπως είναι n φαινοφιµπράτn και n µπεζαφιµπράτn. µπορεί 

επίσnς να αυξήσουν τα επίπεδα τnς οµοκυστείνnς, ίσως µέσω τnς τροποποίnσnς 

τnς νεφρικής λειτουργίας [Dierkes et al 2001].   

 43



Η µετφορµίνn που χρnσιµοποιείται για τn θεραπεία του σακχαρώδn διαβήτn, 

µπορεί να οδnγήσει σε αύξnση των επιπέδων οµοκυστείνnς, µέσω επίδρασης τnς 

στα επίπεδα του φυλλικού και τnς βιταµίνης Β12 [Carlsen et al 1997]. Η tHcy 

είναι επίσης αυξnµένη στους επιλnπτικούς ασθενείς, που λαµβάνουν 

αντιεπιλnπτικά φάρµακα και κυρίως φαινυτοίνn λόγω τnς επίδρασης τους µε τnν 

πολυγλουταµινοποίnσn και τnν κατακράτnσn του φυλλικού.  

Ένας άλλος µnχανισµός τnς φαρµακογενούς υπεροµοκυστείναιµίας, είναι ο 

ανταγωνισµός των δράσεων του φυλλικού οξέος, εκ µέρους ορισµένων 

παραγόντων, όπως είναι n µεθοτρεξάτη και τα αντισπασµωδικά φάρµακα 

[Refsum et al 1990].  

Η L-dopa, ένα φάρµακο που χρησιµοποιείται στη νόσο του Ρarkinson, οδηγεί σε 

αύξηση της οµοκυστείνης, µέσω της µείωσης της ποσότητας της αδενο-

συλµεθειονίνης (AdoMet), δεδοµένου ότι η  L-dopa µεθυλιώνεται από αυτήν 

[Daly et al 1997]. 

Από την άλλη πλευρά, οι αµινοθειόλες, όπως είναι η πενικιλλαµίνη και η 

ακετυλκυστείνη µειώνουν τα επίπεδα της ολικής οµοκυστείνης του πλάσµατος, 

πιθανόν µέσω της αύξησης της νεφρικής κάθαρσης ή µέσω µετάθεσnς τnς Hcy 

από τις πρωτεϊνικές θέσεις σύνδεσnς της [Wiklund et al 1996].  

θ. Φλεγµονώδης νόσος του εντέρου   

Υψnλές τιµές tHcy έχουν αναφερθεί και στους πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα 

και νόσο του Crohn [Cattaneo M et al 1998]. Σε δική µας µελέτη διερευνήσαµε 

τον επιπολασµό της υπεροµοκυστεϊναιµίας σε ασθενείς  µε φλεγµονώδη εντερική 

νόσο, στην Kρήτη. Βρήκαµε ότι η µέση συγκέντρωσn της tHcy του ορού ήταν 

σnµαντικά υψηλότερη στους ασθενείς µε ελκώδn κολίτιδα 15,9 µmοl/L και µε 

νόσο του Crohn 13,6 µmοl/L, σε σύγκριση µε τους µάρτυρες 09,6 µmοl/L, ενώ τα 

επίπεδα φυλλικού και στις δύο αυτές κατnγορίες ασθενών, ήταν σαφώς 

χαµnλότερα [Koutroubakis et al 2000]. 
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Ο επιπολασµός της υπεροµοκυστεϊναιµίας  

 Υπεροµοκυστεϊναιµία ορίζεται n κατάστασn εκείνn κατά τnv οποία n 

συγκέντρωσn τnς tHcy πλάσµατος υπερβαίνει τα 11 µmοl/L. Οι περισσότερες 

µελέτες έδειξαν ότι συγκεντρώσεις tHcy ακόµα και µεταξύ των 10 και 12,5 

µmοl/L  σχετίζονται µε έναν σηµαντικό αυξηµένο κίνδυνο για αγγειακή νόσo 

[Selhub et al 1995]. Σε άλλη µελέτη ανακοίνωσαν έναν αυξnµένο κίνδυνο για 

πάχυνση του µέσου χιτώνα τnς καρωτίδας, ακόµα και µε συγκεντρώσεις tHcy 

πάνω από τα 8,3 µmοl/l [Malinow et al 1993].  

Στn µεγάλn, και πλέον πρόσφατn πλnθυσµιακή ανασκόπηση των ΗΠΑ 

(NHANES Νο ΙΙΙ- 1999) σαν οριακές φυσιολογικές τιµές τnς tHcy, ορίστηκαν τα 

11,4 µmοl/L  για τους άνδρες και10,4 µmοl/L για της γυναίκες [Selhub et al 

1999]. Από την ίδια µελέτη προκύπτουν µερικά χρήσιµα συµπεράσµατα α) 

παρατηρήθηκε εντυπωσιακά υψηλός επιπολασµός υπεροµοκυστεϊναιµίας, τόσο 

στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, ηλικίας άνω των 60 ετών  β) η υψηλή 

συγκένρτωση της οµοκυστείνης, σχετιζόταν µε χαµηλά επίπεδα φυλλικού οξέος 

και σε πολύ µικρότερο ποσοστό της βιταµίνης Β12. 

Η µελέτη Framingham έδωσε υψηλότερο επιπολασµό υπεροµοκυστεϊναιµίας 

µεταξή των ατόµων ηλικίας 67 έως 96 ετών, το 29.3 % των ατόµων αυτής της 

ηλικίας είχαν tHcy >14 µmοl/L και οφειλόταν σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα του 

φυλλικού που είχε το εν λόγω πληθυσµιακό δείγµα [Selhub J et al 1993]. 

Στα άτοµα µε εγκατεστηµένη αγγειακή νόσο ο επιπολασµός της 

υπεροµοκυστεϊναιµίας όπως προκύπτει από διάφορες µελέτες είναι ακόµα 

µεγαλύτερος, προκύπτει υπεροµοκυστεϊναιµία στο 42% των πασχόντων από 

αγγειοεγκεφαλική νόσο, στο 28% εκείνων µε περιφερική αρτηριοπάθεια και στο 

30% των πασχόντων από στεφανιαία αρτηριοπάθεια [Clarke et al 1991]. 

Από τα παραπάνω έχουµε τα εξής:  

1) Η ήπια υπεροµοκυστεϊναιµία είναι πολύ συχνή στο γενικό πληθησµό, 

ιδιαίτερα στους άνδρες της τρίτης ηλικίας και µάλιστα στους καπνιστές. 

2) Οι περισσότεροι από τους πάσχοντες από αθηροσκληρωτική αγγειοπάθεια 

παρουσιάζουν επίσης υπεροµοκυστεϊναιµία, µε επίπεδα tHcy < απο 21 

µmοl/L. 
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3) Το µεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων υπεροµοκυστεϊναιµίας, 

συνδυάζεται µε χαµηλά επίπεδα φυλλικού οξέος. 

4) Όπως προκύπτει από µεγάλες κλινικές και επιδηµιολογικές µελέτες η 

υπεροµοκυστεϊναιµία, εµφανίζει ένα αρκετά υψηλό επιπολασµό, οπότε 

εύκολα κατανοείται η σηµασία πού έχει η συστηµατική µέτρηση της 

οµοκυστείνης πλάσµατος, στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της 

νοσηρότητος και θνησιµότητος πού σχετίζονται µε αγγειοπάθειες. 

Στην χώρα µας δεν υπάρχουν δεδοµένα για τον επιπολασµό της 

υπεροµοκυστεϊναιµίας στο γενικό πληθυσµό ή σε διάφορες υποοµάδες ατόµων, 

καθώς και για τις σχέσεις της µε την ένδεια φυλλικού και τη νοσηρότητα.      

 

 

Ο ρόλος της υπεροµοκυστεϊναιµίας στην παθογένεια της 

αθηροσκλήρωσης και της θροµβογένεσης. 
 

Η υπεροµοκυστεϊναιµία σχετίζεται µε αγγειακές και αιµατολογικές διαταραχές 

που οδηγούν σε επιτάχυνση των αθηροσκληρωτικών διεργασιών, καθώς και στην 

εγκατάσταση προθροµβωτικών και θροµβογενετικών συνθηκών. Μέσω των 

διαταραχών αυτών η υπεροµοκυστεϊναιµία προάγει τις κλινικές εκδηλώσεις των 

αγγειοπαθειών [Stein J et al 1998]. 
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Παθοφυσιολογικά ευρήµατα της υπεροµοκυστεϊναιµίας 
 
1. ∆υσλειτουργία ενδοθηλίου. 
-  Μείωση της εξαρτώµενης από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολής (αδρανοποίηση του ΝΟ) 
-  Αυξηµένος πολλαπλασιασµός των λείων µυϊκών κυττάρων 
-  Μειωµένη σύνθεση προστακυκλίνης. 
 
2. Εγκατάσταση προθροµβωτικών και προπηκτικών συνθηκών. 
-  Αυξηµένη σύνθεση θροµβοξάνης Α3 
-  Ενεργοποίηση των παραγόντων V, X και XII 
-  Αναστολή αντιθροµβίνης ΙΙΙ και του παράγοντα C 
-  Ενίσχυση της σύνδεσης της λιποπρωτεΐνης (α) µε την ινική. 
 
3. ∆ιαταραχές ινωδόλυσης. 
 - Μειωµένης δραστικότητα (λόγω της έκκρισης ΡΑΙ-1 από το ενδοθήλιο) του ιστικού 
   τύπου ενεργοποιητή πλασµινογόνου 
 
4. Συσχέτιση µε τα επίπεδα ινωδογόνου 
 
 

 

1. ∆υσλειτουργία του ενδοθηλίου         

 

Το φυσιολογικό ενδοθήλιο είναι ικανό να ρυθµίζει τον τόνο των αγγείων, αλλά και 

να ελέγχει επίσης τη δοµή και τη µορφολογία του αγγειακού τοιχώµατος. Το 

ενδοθήλιο  προκαλεί αγγειοδιαστολή, µέσω παραγωγής αγγειοδιασταλτικών 

παραγόντων, όπως είναι το νιτρικό οξείδιο (NO) και η προστακυκλίνη (PGl2), ουσίες, 

οι οποίες πέρα από τη χάλαση των λείων µυϊκών ινών των αρτηριών, έχουν 

αντιθροµβωτικές και αντιαιµοπεταλιακές ιδιότητες [Behrendt D et al 2002]. Η 

αθηροσκλήρωση, ακόµα και κατά τα αρχικά της στάδια, είναι γνωστό ότι σχετίζεται 

µε τη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου. Το δυσλειτουργούν ενδοθήλιο, έχει πλέον 

απωλέσει την αγγειοδιασταλτική του εφεδρεία, προάγει τη θροµβογένεση και 

ευνοεί,  µέσω της υπερπαραγωγής αγγειοτενσίνης II, την υπερπλασία των αγγειακών 

λείων µυϊκών ινών, την επακόλουθη πάχυνση του τοιχώµατος αρτηριών, µε 

αποτέλεσµα τη στένωση του αυλού τους  [Nygard O et al 1999]. 
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Η αύξηση της οµοκυστεΐνης οδηγεί σε ανάπτυξη οξειδωτικού stress, υπερπαραγωγή 

ελευθέρων ριζών και δραστικών µορφών οξυγόνου. Αυτό θεωρείται από πολλούς ότι 

αποτελεί µία από τις κυριότερες αιτίες της βλάβης του αγγειακού ενδοθηλίου 

[Welch et al 1998].   

Πολλές πειραµατικές µελέτες (in vitro και in vivo) έδειξαν ότι η 

υπεροµοκυστεϊναιµία προκαλεί βλάβη και δυσλειτουργία του ενδοθηλίου. ∆εδοµένου 

ότι τα ενδοθηλιακά κύτταρα στερούνται της ικανότητας για διασουλφυλίωση της 

οµοκυστεΐνης, µε αποτέλεσµα η µοναδική οδός µεταβολισµού της τελευταίας να εί-

ναι η επαναµεθυλίωση της εξαρτώµενη από τον κύκλο του φυλλικού. Οπότε η 

απουσία φυλλικού, µπορεί να προδιαθέτει τα κύτταρα αυτά σε βλάβη, και αύξηση 

των επιπέδων της οµοκυστεϊνης [Chambers J.1999]. 

Αν και ο ακριβής µηχανισµός της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας δεν είναι ακόµα 

γνωστός, ωστόσο υπάρχουν αρκετές ενδείξεις σύµφωνα µε τις οποίες η οµοκυστεΐνη 

εκδηλώνει τις ενέργειες της, µέσω προαγωγής της οξειδωτικής βλάβης. 

Η οµοκυστεΐνη όταν προστίθεται στο πλάσµα αυτοοξειδώνεται ταχέως, προς 

οµοκυστίνη και οµοκυστεΐνη - Θειολακτόνη  [Welch et al 1998].  

∆ραστικές µορφές οξυγόνου, όπως το υπεροξείδιο του υδρογόνου, σχηµατίζονται 

κατά τη διάρκεια της αυτοοξείδωσης της οµοκυστεΐνης, ενώ το υπεροξείδιο του 

υδρογόνου και ιδιαίτερα η υδροξυλική ρίζα, έχουν ενοχοποιηθεί για την πρόκληση 

της αγγειακής τοξικότητας εκ µέρους της υπεροµοκυστεϊναιµίας [Welch et al 1998].  

 

 48



 

 

 

Οµοκ
 

 

 

 

 

            Αυτο
 
 
 
 

Οµοκυστεΐνη - Θειολακτόνη            
 

 
   
LDL   

Οµοκυστεϊνη                     
Θειολακτόνης     

 
 
 
               Αφρώδη κύτταρα                    Αντ

   Μορφ
 
 
 

 
∆υσλειτουργία            
Ενδοθηλίου   

 
 

       
        Πολλαπλασιασµ
         Αγγειακών λείω
           Μυϊκών κυττά

 

 
 

 

 

 
υστεΐνη 
ξείδωση 

                            Οµοκυστίνη    

      Αναστολή  
              υπεροξειδάσης 

                της γλουταθειόνης            
  

ιδραστικές 
ές οξυγόνου 

Υπεροξείδωση 
        λιπιδίων 

ός                   Οξείδωση 
ν              LDL 
ρων 

 
 
 
 
Αθηρωµάτωση 

49



Οι ανεπιθύµητες αγγειακές επιδράσεις της οµοκυστεΐνης. 

Η αυτοξείδωση της οµοκυστεΐνης οδηγεί σε σχηµατισµό οµοκυστίνης και 

οµοκυστεΐνης - θειολακτόνης, καθώς και σε οξειδωτικό stress. Οι δραστικές 

µορφές οξυγόνου προκαλούν βλάβη και δυσλειτουργία του ενδοθηλίου    

(µειωµένη έκκριση ΝΟ και προστακυκλίνης, αύξηση του πολλαπλασιασµού των 

αγγειακών µυικών κυττάρων) υπεροξείδωση των λιπιδίων, και οξειδωτική 

τροποποίηση των LDL. Ολες αυτές οι παράµετροι προάγουν την αθηρογένεση. 

(Welch G et al N. Engl. J. Med. 1998; 338:1042-1050.)        

 

Η αυτοοξείδωση της οµοκυστεΐνης παράγει και άλλες κυτοτοξικές δραστικές 

µορφές οξυγόνου, όπως είναι το υπεροξειδικό ανιόν και η υδροξυλική ρίζα. Ο ε-

ξαρτώµενος από το υπεροξειδικό ανιόν, σχηµατισµός της ρίζας του υδροξυλίου, 

έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί λιπιδική υπεροξείδωση, µία ενέργεια η οποία λαµβάνει 

χώρα στην κυτταρική µεµβράνη των ενδοθηλιακών κυττάρων, καθώς και στα 

λιποπρωτεινικά σωµατίδια [Nygard O et al 1999]. Η αυτοοξείδωση της 

οµοκυστεΐνης έχει βρεθεί ότι προάγει την οξειδωτική τροποποίηση της χαµηλής 

πυκνότητας λιποπρωτεΐνης, µέσω της δηµιουργίας υπεροξειδικού ανιόντος [Stamler 

et al 1996]. Οι δραστικές αυτές µορφές οξείδωσης (υπεροξείδιο του υδρογόνου, 

υπεροξειδικό ανιόν, ρίζα υδροξυλίου) αδρανοποιούν το NO και τη 

θροµβοµοδουλίνη του ενδοθηλίου, µε αποτέλεσµα τούτο να στερείται των αγγει-

οδιασταλτικών και αντιαιµοπεταλιακών του ιδιοτήτων. Αντίθετα στα φυσιολογικά 

άτοµα µε ακέραιο ενδοθήλιο και κανονικά επίπεδα tHcy, η τελευταία συνδεόµενη 

µε το NO του ενδοθηλίου, οδηγεί στη δηµιουργία της S-νιτροζο-οµο-κυστεΐνης  

(SNOHcy), µίας ουσίας η οποία προάγει την αγγειοδιαστολή και αναστέλλει την 

αιµοπεταλιακή συσσώρευση  [ S t a m l e r   e t   a l  1 9 9 3  ]. 
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∆.Μ.Ο..

Hcy         Προάγει την αγγειοδιαστολή 
    +       SNO Hcy   Αναστέλλει  την αιµοπεταλική 
            NO         συσσώρευση 

             Αναστέλλει την αγγειοσύσπαση 
 
 

 
          TM     Ενεργοποίηση πρωτεΐνης C 

  Αναστολή της πήξεως 
 
Α 

Ενδοθηλιακό 
κύτταρο

        Οξείδωση 
                Hcy 
     

(-) 
NO 

         (-)  Πληµµελής αγγειοδιαστολή 
     Αυξηµένη συσσώρευση αιµοπεταλίων 

     ΤΜ              Ενίσχυση αγγειοσύπασης 
Πληµµελής αντιπηκτικότητα 
 

Ενδοθηλιακό κύτταρο 
 

 
 

Β 
 

  

(Κιούσης Ν. Φυλλικό οξύ & Οµοκυστεΐνη. Η σηµασία του στην προληπτική 

φροντίδα υγείας, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης 2002).  

 

Οι µηχανισµοί της προκαλούµενης από την οµοκυστεΐνη αγγειακής βλάβης 

   

Οι υπεροξειδάσες της γλουταθειόνης (µία οικογένεια αντιοξειδωτικών ενζύµων) 

καταλύουν ως γνωστό την αναγωγή τόσο του υπεροξειδίου του υδρογόνου, όσο και 

των λιπιδικών υπεροξειδίων, προς τις αντίστοιχες αλκοόλες τους, µέσω ενός 

µηχανισµού που καταλήγει σε οξείδωση της γλουταθειόνης (αντιδράσεις οξειδοα-

ναγωγής). Η αναγωγή των εν λόγω υπεροξειδίων προς τις αλκοόλες τους, η οποία 

διενεργείται από την υπεροξειδάση της γλουταθειόνης προλαµβάνει την α-

δρανοποίηση του NO, παρέχοντας έτσι ωφέλιµες αντιοξειδωτικές υπηρεσίες 

[Nygard O et al 1999]. 
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 Μία σηµαντική µείωση της δραστικότητας της ενδοκυτταρικής υπεροξειδάσης της 

γλουταθειόνης, έχει παρατηρηθεί επί υπεροµοκυστεϊναιµίας [Stamler et al 1996], µε 

αποτέλεσµα το νιτρικό οξείδιο του ενδοθηλίου να στερείται της αντιοξειδωτικής 

του προστασίας και να αδρανοποιείται. Η σχετιζόµενη µε την 

υπεροµοκυστεϊναιµία δυσλειτουργία του ενδοθηλίου και η συνέπεια αυτής απώλεια 

των αγγειοδιασταλτικών του ιδιοτήτων, οφείλεται στην έλλειψη ΝΟ, είτε λόγω της 

αδρανοποίησης του από τις ελεύθερες ρίζες που προέρχονται από την αυτοοξείδωση 

της ίδιας της οµοκυστείνης, είτε λόγω της µειωµένης αντιοξειδωτικής προστασίας του 

ΝΟ, συνεπεία της µειωµένης δραστικότητας της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης, η 

οποία προκαλείται και πάλι από την οµοκυστεΐνη [Cook J 2002]. 

Τα υψηλά επίπεδα της οµοκυστεΐνης προάγουν τον πολλαπλασιασµό των αγγειακών 

λείων µυικών ινών επιταχύνοντας έτσι την ανάπτυξη της αθηρωµατικής πλάκας. Η 

ενέργεια αυτή οφείλεται στην ανεπαρκεί απόδοση ΝΟ, το οποίο δεν επιτρέπει την 

υπέρµετρη µιτογόνο δραστηριότητα των τοιχωµατικών αγγειακών κυττάρων. Από την 

άλλη πλευρά το δυσλειτουργούν συνέπεια της υπεροξειδωτικής βλάβης ενδοθήλιο, 

είναι γνωστό ότι υπερπαράγει αγγειοτενσίνη II, η οποία µε τη σειρά της δρα σαν 

αυξητικός παράγοντας στα εν λόγω κύτταρα [Cook J 2002]. 

Πέρα όµως από τις λείες µυϊκές ίνες, προάγει και τον πολλαπλασιασµό και άλλων 

κυττάρων στο αορτικό τοίχωµα,  µέσω του αυξητικού αιµοπεταλιακού παράγοντα 

(PDGF), ή της ενεργοποίησης της πρωτεϊνικής κινάσης C. Επιπλέον η tHcy ενισχύει την 

παραγωγή κολλαγόνου, η οποία µπορεί επίσης να ευθύνεται για την υπερπλασία του αγ-

γειακού τοιχώµατος στους ασθενείς µε οµοκυστινουρία [Majors et al 1997]. Οι 

παθολογοανατοµικές αλλοιώσεις του έσω ελαστικού αρτηριακού χιτώνα, που 

παρατηρούνται στους ασθενείς αυτούς, µπορεί να σχετίζονται µε την εκ µέρους της 

tHcy επαγωγή της ελαστάσης της σερίνης [Cook J 2002]. 

Η υπεροµοκυστεϊναιµία έχει αποδειχθεί ότι µειώνει την εκ µέρους του ενδοθηλίου, 

παραγωγή της προστακυκλίνης [Quere et al 1995],  καθ΄οσον η προστακυκλίνη, εκτός 

του ότι διαθέτει αγγειοδιασταλτικές ικανότητες (συµµετέχει µαζί µε το NO στην 

εξαρτώµενη από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολή) παράλληλα έχει και 

αντιαιµοπεταλιακές ιδιότητες (µέσω της διέγερσης της αδενυλ-κυκλάσης και της 

αύξησης των επιπέδων της cAMP των αιµοπεταλίων). 
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 Η ενέργεια αυτή πιθανόν να οφείλεται στην, εκ µέρους της  tHcy, αναστολή της 

κυκλοξυγενάσης του ενδοθηλίου. 

Προσφάτως διατυπώθηκε η θεωρία της πρωτεϊνικής οµοκυστεϊνυλίωσης, στην οποία η 

υπέρµετρη ποσότητα της οµοκυστεΐνης στον οργανισµό, καθώς και η παρουσία 

οµοκυστείνης – θειολακτόνης έχουν σαν συνέπεια την αντίδραση των εν λόγω ουσιών 

µε ορισµένες θειολικές οµάδες αρκετών πρωτείνικών µορίων (όπως της πρωτείνης C 

και της αντιθροµβίνης ΙΙΙ), που οδηγεί σε απώλεια  της βιολογικής τους λειτουργίας ή 

σε αποδόµηση ενζύµων, υποδοχέων και αυξητικών παραγόντων.  
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 Οι ανεπιθύµητες παθοφυσιολογικές επιπτώσεις της υπεροµοκυστεϊναιµίας. (Από 

τον Thambyrajah J. και συν. Eur. Heart J. 2000; 21: 967). G.A.C. = 

Αντιπηκτική οδός Γλυκοζαµινογλυκάνης - αντιθροµβίνης III. Πρωτεΐνη C/TM = 

Αντιπηκτική οδός της πρωτεΐνης C. TF = Ιστικός παράγων tPA Ιστικός 

ενεργοποιητής πλασµινογόνου. 
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 2. Εγκατάσταση προθρορβωτικών και προπηκτικών συνθηκών 

∆ιάφορες πειραµατικές µελέτες, τόσο in vitro, όσο και in vivo, έχουν αποκαλύψει 

ότι η υπεροµοκυστεϊναιµία σχετίζεται µε διάφορους παράγοντες ενεργοποίησης των 

αιµοπεταλίων και της πήξεως του αίµατος, ενώ παράλληλα δυνατόν να επηρεάσει  

αντιθροµβωτικούς και ινωδολυτικούς µηχανισµούς, µε αποτέλεσµα την 

εγκατάσταση προθροµβωτικών και προπηκτικών συνθηκών. Έτσι η οµοκυστεΐνη 

ενισχύει την αιµοπεταλιακή συσσώρευση, µέσω µίας αυξηµένης σύνθεσης 

θροµβοξάνης Α2, στους ασθενείς µε οµοκυστινουρία [Fonseca V et al 1999]. 

Μελέτες έδειξαν επίσης αυξηµένη ενεργοποίηση του παράγοντα V, µετά από έκθεση 

των ενδοθηλιακών κυττάρων σε οµοκυστεΐνη [Rodgers et al 1986]. Η οµοκυστεΐνη 

αποδείχθηκε ότι µειώνει την ενεργοποίηση της πρωτεΐνης C, ενός ρυθµιστού της 

δραστικότητας του παράγοντα Va, πιθανόν λόγω της αναστολής της 

θροµβοµοδουλίνης, ενός συµπαράγοντα οποίος εµπλέκεται στη διαµορφούµενη 

από τη θροµβίνη, ενεργοποίηση της πρωτεΐνης C [Thambyrajah J. 2000]. Η 

οµοκυστεΐνη αναστέλλει τη σύνδεση του ιστικού ενεργοποιητή πλασµινογόνου µε 

τα ενδοθηλιακά κύτταρα, καταστέλλει την έκφραση της αντιπηκτικής θειικής 

ηπαρίνης, και διεγείρει την έκφραση του προπηκτικού ιστικού παράγοντα [den 

Heijer M 1996, D’Angelo A and Selhub 1997]. Τέλος η οµοκυστεΐνη έχει σχετιστεί 

µε τον παράγοντα von Willebrand (vW F),το ενδοκυττάριο µόριο προσκόλλησης I 

CAM-1, καθώς και τα επίπεδα ινωδογόνου, ενός άλλου παράγοντα κινδύνου για 

ισχαιµική αγγειοπάθεια [Fonseca V et al 1999]. 

Συµπερασµατικά: η οµοκυστεΐνη προκαλεί δυσλειτουργία του ενδοθηλίου, κυρίως 

µέσω οξειδωτικού stress που προάγεται από την αυτοοξείδωση της, επιταχύνει την 

εξέλιξη της αθηρωµάτωσης των αρτηριών, ενώ παράλληλα ενισχύοντας ορισµένους 

παράγοντες της θρόµβωσης και της πήξεως, ταυτοχρόνως καταστέλλοντας 

διάφορους αντιπηκτικούς και θροµβολυτικούς µηχανισµούς, ευνοεί την επικράτηση 

ενός προθροµβωτικού και προπηκτικού περιβάλλοντος στον οργανισµό.     
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Υπεροµοκυστεϊναιµία και  καρδιαγγειακός  κίνδυνος 
 

Πολλές αναδροµικές διασταυρούµενες µελέτες παρατήρησης ερευνούν την 

συσχέτηση µεταξύ tHcy και καρδιαγγειακού κινδύνου. Παρά την ετερογένεια των 

µελετών σε µεγάλη µέτα-ανάλυση µε 27 µελέτες παρατηρήσεως που συµπεριέλαβε 

4000 άτοµα βρέθηκε  η υπεροµοκυστεϊναιµία να συσχετίζεται θετικά µε αυξηµένο 

κίνδυνο για θανατηφόρο  ή όχι επεισόδιο αγγειακής νόσου, (odds ratio, 1.7 [95% CI, 

1.5 to1.9]) για την στεφανιαία νόσο, (odds ratio, 2.5 [CI, 2.0 to3.0]) για την 

εγκεφαλική νόσο, και για την περιφερική αγγειακή νόσο (odds ratio, 6.8 [CI, 2.9 

to15.8]) [ Boushey C et al 1995]. Με βάση αυτή την µελέτη υπολογίζεται ότι κατά 5 

µmοl/L µείωση της tHcy πλάσµατος, µπορούµε να επιτύχουµε µια µείωση του 

καρδιακού κινδύνου κατά ένα τρίτο, ή µια αύξηση κατά 5 µmοl/L, υπολογίζει ένα 

αυξηµένο κίνδυνο για στεφανιαίο επεισόδιο τόσο όσο θα αναλογούσε σε µια 

αύξηση της χοληστερόλης κατά 0.5 mmol/L.  

Μια µεγάλη µελέτη η European Concerted Action Project [Graham et al 1997], 

συµπεριέλαβε 750 ασθενείς µε αγγειακή νόσο και 800 µάρτυρες, επιβεβαιώνει ότι 

τα αυξηµένα επίπεδα tHcy πλάσµατος ήταν ενας ανεξάρτητος παράγοντας για 

καρδιαγγειακή νόσο (odds ratio, 2.2 [CI, 1.6 to2.9]), και υπολογίζει ότι µια αύξηση 5 

µmοl/L στα επίπεδα  tHcy νηστείας, συσχετίσθηκε µε 1.35 (CI, 1.1 to1.6),  σχετικό 

κίνδυνο  για καρδιαγγειακή νόσο στους άνδρες και 1.42 (CI, 0.99 to2.55) στης 

γυναίκες. 

Οι προοπτικές µελέτες συσχέτισης υπεροµοκυστεϊναιµίας και αγγειακού κινδύνου 

έχουν δώσει µεικτά αποτελέσµατα. Στη Physicians’ Health Study µετά από 5 

χρόνια παρακολούθησης βρήκαν για θανατηφόρο ή µη έµφραγµα του µυοκαρδίου 

ένα σχετικό κίνδυνο 3.4 (CI, 1.3 to 8.8; P=0.01), για άτοµα των οποίων τα επίπεδα 

tHcy ήταν στο υψηλότερο 5% σε σύγκρηση µε τα των οποίων η tHcy στο 

χαµηλότερο 90% διάστηµα [Stamfer M et al 1992]. Η British United Provident 

Association Study αναφέρει ένα κίνδυνο για θανατηφόρο στεφανιαίο επεισόδιο 2.9 

[CI, 12.04 to 4.12] µεταξύ ανδρών των οποίων τα επίπεδα της tHcy ήταν στο 

υψηλότερο τεταρτηµόριο συγκρινόµενο µε εκείνους του κατωτέρου τεταρτηµορίου 

[Wald NJ et al 1998]. 
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Ο Nygard και οι συν. αναφέρουν µια ισχυρή συσχέτιση µεταξύ επιπέδων tHcy και 

ολικής θνητότητας σε άτοµα µε αγγειογραφικά επιβεβαιωµένη στεφανιαία νόσο. Ο 

σχετικός κίνδυνος θνητότητος ήταν 4.5 [CI, 1.22 to 16.6], για άτοµα µε υψηλά 

επίπεδα tHcy, συγκρινόµενα µε εκείνα µε χαµηλά επίπεδα. Ταυτοχρόνως υπάρχουν 

µεγάλες προοπτικές µελέτες που απέτυχαν να αναδείξουν θετική συσχέτιση. Η 

µεγάλη µελέτη Kuopio από την Φιλανδία [Alfthan et al 1994], Η Multiple Risk 

Factor Intervention Trial cohort [Evans RW et al 1997], η Atherosclerosis Risc in 

Communities Study [Folsom AR etal1998], όπως και η µελέτη της Angelica de Bree 

σε νέους υγιείς Ολλανδούς [de Bree et al 2003] δεν βρήκαν σηµαντική συσχέτιση 

µεταξύ υπεροµοκυστεϊναιµίας και θανατηφόρου ή µη στεφανιαίου ή εγκεφαλικού 

επεισοδίου. 

Τέλος σε πρόσφατη µετα-ανάλυση  δεδοµένων από 30 προοπτικές και 

αναδροµικές µελέτες οι ερευνητές υπολογίζουν της προβλεπώµενες τιµές 

επιπέδων tHcy  για ισχαιµικό και εγκεφαλικό επεισόδιο, 25% µείωση των µέσων 

επιπέδων tHcy, συσχετίζεται µε µείωση κατά 11% του κινδύνου για στεφανιαίο 

ισχαιµικό επεισόδιο και 19% µειωµένος κίνδυνος για εγκαφαλικό [Homocysteine 

Studies Collaboration JAMA 2002].    

 

Υπεροµοκυστεϊναιµία και θνησιµότητα 

 

Τα αυξηµένα επίπεδα οµοκυστεΐνης έχουν άµεση συσχέτιση µε την αυξηµένη 

νοσηρότητα και θνητότητα από καρδιαγγεακά νοσήµατα κατά τρόπο ανεξάρτητο. Σε 

πρόσφατη δηµοσιευθείσα  προοπτική µελέτη παρακολούθησης έδειξε ότι τα άτοµα 

µε υψηλά επίπεδα tHcy (περισσότερο οι άντρες σε σχέση µε τις γυναίκες ) ακόµα και 

µε ήπια υπεροµοκυστειναιµία, έχουν σηµαντικά αυξηµένη ολική θνησιµότητα σε 

σύγκριση µε εκείνα που παρουσιάζουν χαµηλά επίπεδα tHcy. Οι άνδρες µε tHcy >  

14.7 µmοl/L ( µέτρια υπεροµοκυστειναιµία) είχαν τετραπλάσιο κίνδυνο για θάνατο 

από όλα τα αίτια, σε σύγκριση µε εκείνους που παρουσίαζαν χαµηλά επίπεδα tHcy 

[Kark J et al 1999]. Σε άλλη µελέτη o Nygard και οι συνεργάτες του εξέτασαν την 

ολική θνησιµότητα ανάλογα µε τα επίπεδα της οµοκυστείνης, σε ασθενείς µε 

αγγειογραφικά επιβεβαιωµένη στεφανιαία νόσο.  
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Βρέθηκε ότι ο σχετικός κίνδυνος για θάνατο ήταν 1.92 στούς ασθενείς µε ήπια 

υπεροµοκυστειναιµία (tHcy 9.0 – 14.9  µmοl/L, ανερχόµενος στο 2.78 για τιµές  

tHcy 15.0 – 19.9 µmοl/L και τέλος στο 4.51 για tHcy πάνω των 20.0 µmοl/L). Οι 

τιµές της tHcy παρουσίασαν ισχυρότερη συσχέτιση µε την θνησιµότητα, σε 

σύγκριση µε τις αντίστοιχες της ολικής χοληστερόλης. Εκτός της οµοκυστείνης, το 

κλάσµα εξωθήσεως της αριστεράς κοιλίας είχε παρόµοιο υψηλό σχετικό κίνδυνο για 

θάνατο [Nygard et al 1997]. 

 Η εν λόγω µελέτη δείχνει επίσης και τον στατιστικώς σηµαντικά αυξηµένο κίνδυνο 

για θάνατο (σχεδόν διπλάσιο) των ατόµων ακόµα και µε επίπεδα tHcy κάτω των 15 

µmol/L, επιβεβαιώνοντας έτσι και τον προσδιορισµό των 11 µmοl/L σαν την τιµή 

αναφοράς της tHcy. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσµατα της µελέτης Framingham, ως προς τις 

σχέσεις µεταξύ των επιπέδων της ολικής οµοκυστεΐνης πλάσµατος και της 

θνησιµότητας από όλα τα αίτια και από την καρδιαγγειακή νόσο, σε 1933 άτοµα 

της τρίτης ηλικίας, µε διάρκεια παρακολούθησης 10 έτη. Με tHcy πλάσµατος άνω των 

14,26 µmοl/L , έναντι tHcy κάτω των 14,26 µmol/L, σχετίστηκε µε 2,2 φορές 

αυξηµένο κίνδυνο για θνησιµότητα τόσο από όλα τα αίτια, όσο και από καρ-

διαγγειακή νόσο [Bostom A et al 1999]. 

Μετά από πολυπαραγοντική ανάλυση, οι σχέσεις αυτές εξακολουθούσαν να 

παραµένουν, αλλά περιορίστηκαν σε µία κατά 1,5 φορές αύξηση του κινδύνου. 

Κατά συνέπεια, στα άτοµα της 3ης ηλικίας τα υψηλότερα επίπεδα tHcy, 

παρουσιάζουν ανεξάρτητη συσχέτιση µε αυξηµένους δείκτες ολικής και 

καρδιαγγειακής θνησιµότητας. 

Οµάδα ερευνητών από την Ολλανδία εκτίµησε την θνησιµότητα ανάλογα µε τα επίπε-

δα της ολικής οµοκυστεΐνης πλάσµατος, σε 211 ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη 

τύπου II, µε µία µέση διάρκεια παρακολούθησης 6,4 ετών. Η συγκεκριµένη ανάλυση  

έδειξε ότι για κάθε αύξηση της tHcy κατά 1.0 µmοl/L υπήρχε ένας αυξηµένος 

κίνδυνος θνησιµότητας από όλα τα αίτια 1,11 και από καρδιαγγειακά νοσήµατα 

1,09. Η εξαετής αθροιστική θνησιµότητα ήταν 44%, 14% και 15%, για την υψηλή 

(tHcy > 8,2 µmοl/L, τη µέση tHcy 6,2-8,1 µmοl/L και τη χαµηλή tHcy <6,1 µmοl/L 

οµοκυστεΐνη αντίστοιχα). 
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 Η εν λόγω µελέτη έδειξε ότι για κάθε αύξηση της tHcy κατά 5 µmοl/L, ο κίνδυνος 

θανάτου αυξάνεται κατά 54%. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η σχέση των 

επιπέδων της tHcy µε την ολική θνησιµότητα, ήταν ανεξάρτητη από την παρουσία 

µικρό- ή µακρολευκωµατουρίας, προύπάρχουσας στεφανιαίας νόσου [Hoogeveen 

et  al 1999]. 

Τέλος µία πληθυσµιακής βάσεως µελέτη µε πενταετή παρακολούθηση, έδειξε ότι η 

υπεροµοκυστεϊναιµία, αποτελεί έναν ιδιαίτερα ισχυρό παράγοντα κινδύνου για 

θάνατο από όλα τα αίτια στους διαβητικούς (τύπου II) ασθενείς (µε σχετικό κίνδυνο 

2,51 για tHcy >14 µmοl/L  σε σύγκριση µε τα µη διαβητικά άτοµα (σχετικός κίνδυνος 

1,34) [Audelin MC και Genest J Jr 2001, Hoogeveen et al 1998]. 

 

Οι σχέσεις µεταξύ της οµοκυστεΐνης  και φυλλικού οξέος 
 

Το φυλλικό οζύ έχει την ικανότητα να ελαττώνει τα αυξηµένα επίπεδα της 

οµοκυστεΐνης πλάσµατος, και να αποκαθιστά την υπεροµοκυστεϊναιµία 

ανεξαρτήτως της αιτιολογίας της. 

Ο στόχος της ελάττωσης των επιπέδων της tHcy (όπως ακριβώς συµβαίνει και µε την 

υπέρταση και την υπερλιπιδαιµία) είναι ο περιορισµός της αγγειακής νοσηρότητας 

και θνησιµότητας. ∆ιάφορες κλινικές και επιδηµιολογικές έρευνες, έδειξαν ότι 

κυρίως το φυλλικό οξύ (και σε πολύ µικρότερο ποσοστό, η βιταµίνη Β12), είτε υπό τη 

µορφή συµπληρώµατος, είτε υπό τη µορφή του εµπλουτισµού των δηµητριακών 

προϊόντων (όπως συµβαίνει στις ΗΠΑ), είναι ικανό να µειώσει αποτελεσµατικά τα 

αυξηµένα επίπεδα της οµοκυστεΐνης.  

Αντίθετα, η βιταµίνη Β6 έχει δώσει απογοητευτικά αποτελέσµατα. Εποµένως το 

φυλλικό οξύ πρέπει να θεωρείται  το περισσότερο αποτελεσµατικό µέσο, για την 

αντιµετώπιση της υπεροµοκυστεϊναιµίας.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συµπεράσµατα µιας µετανάλυσης 12 τυχαιοποιηµένων 

µελετών, στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν διάφορες δόσεις συµπληρώµατος φυλλικού 

οξέος για την ελάττωση των συγκεντρώσεων της tHcy πλάσµατος. 
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Το παραπάνω σχήµα µας δείχνει αυτές τις µελέτες, ανάλογα µε τα δασολογικά σχή-

µατα του φυλλικού και τα αντίστοιχα ποσοστά της επιτευχθείσης ελάττωσης της 

tHcy. 

 Τα τετράγωνα δείχνουν τα πηλίκα της οµοκυστεΐνης µετά τη χορήγηση φυλλι-

κού έναντι εκείνης των µαρτύρων. Το µέγεθος των τετραγώνων είναι ανάλογο 

µε τον αριθµό των ατόµων του αντίστοιχου δείγµατος. Παρατηρούµε ότι δεν 

υπάρχει καµία διαφορά ως προς το ποσοστό της µείωσης της tHcy,  
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µεταξύ των υψηλών (>3 mg ηµερησίως) και των χαµηλών (<1 mg ηµερησίως) 

δόσεων του φυλλικού. Τούτο σηµαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα επιπλέον όφελος 

όταν χρησιµοποιούνται ηµερήσιες δόσεις >1 mg σε σύγκριση µε εκείνες των 400-

800 µg  [The Homocysteine Lowering Trialists' Collaboration 1998].  

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε από την µετανάλυση αυτή είναι το γεγονός ότι 

ανεξάρτητα από τη δόση του φυλλικού, το ποσοστό της ελάττωσης της tHcy, είναι 

ανάλογο µε το ύψος της tHcy προ της θεραπείας. Πράγµατι  όταν η συγκέντρωση της 

tHcy είναι στο ανώτερο πεντατηµόριο (>18,5 µmοl/L) τότε το ποσοστό της µείωσης 

της ανέρχεται στο 39%, ενώ όταν η συγκέντρωση της tHcy είναι από 11 έως 18,5 

µmοl/L, τότε η µείωση της αναµένεται να είναι µεταξύ 25% και 28% αντίστοιχα. 

Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό µείωσης της tHcy, µε τη χορήγηση φυλλικού 

βαίνει αντιστρόφως ανάλογα µε τα επίπεδα φυλλικού του οργανισµού . 

Τα ίδια αποτελέσµατα µε εκείνα της παραπάνω µετανάλυσης, ως προς την α-

ποτελεσµατικότητα των χαµηλών και των υψηλών δόσεων, του φυλλικού οξέος στα 

ποσοστά της πτώσεως της tHcy, έδωσαν και αρκετές άλλες µελέτες [Brouwer et 

al 1999, Riddell et al. 2000, Jacques et al. 1999, Rampersaud et al. 2003].   

Καθηµερινά έρχονται στο φώς της δηµοσιότητας νέα δεδοµένα για τον ρόλο του 

φυλλικού στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νόσων. Εκτός από την µείωση 

των επιπέδων της οµοκυστείνης, δρά ευεργετικά στο ενδοθήλιο και µε άλλους 

µηχανισµούς, συµπεριλαµβανόµενους αντιοξειδωτική δράση, ως συνένζυµο ή 

άµεση δράση στην ενδοθηλιακή συνθάση του ΝΟ [Verhaar et al 2002], 

βελτιώνοντας έτσι την λειτουργία του, και την επιδείνωση της αθηρωµάτωσης 

[Willems F et al 2002]. 

Ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη ηµερήσια πρόσληψη φυλλικού εκ µέρους του 

πληθυσµού για την διατήρηση των τιµών της  tHcy, κάτω από τα επίπεδα των 11 

µmοl/L, ώστε να προλαµβάνεται η υπεροµοκυστιστείναιµία και να µειώνεται ο 

κίνδυνος για αγγειακή νοσηρότητα και θνησιµότητα. Οι ερευνητές συµπεραίνουν 

ότι τα 400 µg είναι εξ ίσου αποτελεσµατικά ως προς τη µείωση της tHcy, µε τις 

υψηλότερες δόσεις του φυλλικού, συµπεριλαµβανοµένων και των 5 mg ηµερησίως, 

ότι περαιτέρω αύξηση της πρόσληψης φυλλικού οξέος άνω των 400 µg ηµερησίως,   
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 δεν ακολουθείται από επιπλέον µείωση των τιµών της tHcy. [Kafatos & 

Codrington, 2001, de Bree 1997].  

Από την µελέτη Framingham προκύπτει ότι το φυλλικό  οξύ του πλάσµατος είναι 

σηµαντικά µειωµένο (<4.8 nmol/L), οι τιµές της tHcy είναι αρκετά αυξηµένες (15.6 

µmοl/L). Για να έχουµε tHcy κάτω των 11 µmοl/L, το φυλλικό του ορού πρέπει 

να έχει τιµές τουλάχιστον 10,4 nmol/L, και για να έχουµε τιµές tHcy κάτω των 11 

µmοl/L εξασφαλίζονται όταν η ηµερήσια πρόσληψη φυλλικού οξέος είναι άνω 

των 400 µg [Selhub J 1993]. 

Για να επιτευχθεί τέτοια πρόσληψη µε τη διατροφή, πρέπει καθηµερινά το άτοµο 

να καταναλώνει τρόφιµα, των οποίων η συνολική περιεκτικότητα σε φυλλικό να 

υπερβαίνει τα 800 µg ηµερησίως. Τα φρούτα, χορταρικά και δηµητριακά περιέχουν 

µεγάλες ποσότητες φυλλικού. Σήµερα, µε τις  διατροφικές συνήθειες του 

Ελληνικού πληθυσµού, ένα αρκετά σηµαντικό ποσοστό των Ελλήνων έχει χαµηλές  

ηµερήσιες προσλήψεις φυλλικού [Hassapidu et al 2001].  

 

Η σχέση µεταξύ της οµοκυστεΐνης και των βιταµινών Β12 και Β6. 

 

Οι Βιταµίνες Β12 και Β6 είναι στενά συνδεδεµένες µε τον µεταβολικό  κύκλο της 

οµοκυστεΐνης, αποτελούν δε απαραίτητα συνένζυµα στην µεταβολική οδό. Η 

ανεπαρκή παραγωγή του ενδογενή παράγοντα στο στόµαχο µπορεί να οδηγήση 

σε ανεπάρκεια της βιταµίνη Β12, αποτελεί όµως σπάνια αιτία χαµηλής Β12. 

Αχλωριδρία και υποχλωριδρία είναι περισσότερο συχνή αιτία, σε µεγάλης ηλικίας 

άτοµα, που µπορεί να οδηγήση σε διαταραχές στην απορρόφηση της Β12, διότι η 

παρουσία χαµηλού PH θεωρείται απαραίτητη προκειµένου να γίνει ο διαχωρισµός 

της Β12 από της τροφές [Briddon 2002]. Εκτός την απορρόφηση, διαταραχή θα 

µπορούσε να υφίσταται στην µεταφορά, ή στην λειτουργία της βιταµίνης Β12 

[Kuzminski A et al.1998]. Στο µεταβολικό κύκλο επαναµεθυλίωσης της 

οµοκυστείνης απαιτήται η παρουσία της βιταµίνης Β12, και όπως έχει αποδειχθεί 

είναι λιγότερο αποτελεσµατική σε σύγκριση µε το φυλλικό οξύ στην µείωση της 

tHcy,  
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και αυτό οφείλεται όχι επειδή η Β12 έχει λιγότερο σπουδαίο ρόλο στον 

µεταβολισµό, αλλά διότι το αποτέλεσµα της Β12 έχει συχνά επικαληφθεί από τον 

ρόλο του φυλλικού [Boushey et al 1995]. Υπάρχουν µελέτες που αµφισβητούν την 

αποτελεσµατικότητα της χορηγήσεως Β12, υποστηρίζουν ότι αρκεί µόνο το 

φυλλικό οξύ [Ubbink et al 1994]. Ταυτοχρόνως άλλες µελέτες υποστηρίζουν ότι ο 

συνδιασµός των βιταµινών θεωρείται απαραίτητος προκειµένου να µειωθεί ή και 

να οµαλοποιηθεί η tHcy [Lowering Trialists' Collaboration. 1998, Quinlivan et al 

2002], καθώς επίσης βελτιώνουν την λειτουργία του ενδοθηλίου σε ασθενείς µε 

καρδιαγγειακή νόσο [Chambers et al 2000]. Η χορήγηση  βιταµίνη Β6 µόνη της 

δεν µειώνει τα επίπεδα της tHcy νηστείας [Ubbink et al 1994]. Η δράση της 

περιορίζεται κυρίως στην υπεροµοκυστείναιµία µετά από φόρτιση µε µεθειονίνη. 

Ο Brattstrom και οι συν. αναφέρουν 26% µείωση στην  tHcy µετά από φόρτηση µε 

χορήγηση 15mg βιταµίνης Β6 και παιρεταίρω σηµαντική µείωση 39% όταν 

προστέθηκε 10 mg φυλλικό οξύ ηµερησίως [Brattstrom et al 1990]. Ο van den 

Berg και οι συν. βρήκαν ότι η χορήγηση 250 mg Β6 και 5 mg φυλλικού ηµερησίως 

για 6 εβδοµάδες σε ασθενείς στο 91% οµαλοποίησε την tHcy νηστείας και σε 92%  

µετά από φόρτιση µε µεθειονίνη [van den Berg et al 1994]. 

Φυσικά υπάρχουν µερικές µελέτες µε αντικρουόµενα αποτελέσµατα, 

υποστηρίζουν την υπόθεση ότι τα χαµηλά επίπεδα βιταµινών φυλλικού και Β12 

δεν αυξάνουν τον κίνδυνο για θανατηφόρο καρδιαγγειακό επεισόδιο στο γενικό 

πληθυσµό [Hung et al 2003] και ότι ο ρόλος της tHcy, των βιταµινών Β6, Β12 στην 

εξέλιξη της αθηροθροµβωτικής νόσου είναι υπό διερεύνηση [Taylor et al 2000, 

Falk et al 2001]. 

 

Συσχέτιση  οµοκυστεΐνης και οστεοπόρωσης / οστεοπορωτικά 

κατάγµατα. 

Η οστεοπόρωση είναι ένα σοβαρό πρόβληµα υγείας που χαρακτηρίζεται από 

αραίωση του οστού, καταστροφή της µικροαρχιτεκτονικής του και αυξηµένου 

κινδύνου για κάταγµα. Η παρουσία οµοκυστινουρίας έχει συσχετισθεί µε πρώιµη 

έναρξη οστεοπόρωσης.  
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Ο µηχανισµός βέβαια δεν είναι πλήρως αποσαφηνισµένος, µελέτες υποστηρίζουν 

ότι η οµοκυστεΐνη συσχετίζεται µε διαταραχές του κολλαγόνου του οστού.  

Πρόσφατα έχουν δει το φως της δηµοσιότητας µελέτες, όπου εξετάζουν την 

συσχέτιση της ολικής οµοκυστεΐνης και του κινδύνου οστεοπόρωσης / 

οστεοπορωτικών καταγµάτων σε άνδρες και γυναίκες µεγάλης ηλικίας [McLean 

R et al 2004, van Meurs J et al 2004].  

Σύµφωνα µε τις µελέτες αυτές η µέτρια αύξηση των επιπέδων οµοκυστεΐνης 

εµφανίζεται να είναι ένας ισχυρός  και ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για 

οστεοπορωτικά κατάγµατα σε άτοµα µεγάλης ηλικίας [McLean R et al 2004, van 

Meurs J et al 2004].  

Τα αυξηµένα επίπεδα της οµοκυστεΐνης είναι ένας δείκτης κακής διατροφής, και 

θα µπορούσαν εύκολα να τροποποιηθούν µε διαιτητικές παρεµβάσεις. Όµως νέες 

µελέτες παρέµβασης είναι απαραίτητες προκειµένου να εξετασθεί ο ρόλος της 

οµοκυστεΐνης  στην οστεοπόρωση και να καθοριστεί εάν ο εµπλουτισµός µε 

φυλλικό οξύ των τροφών ή η χορήγηση βιταµινών φυλλικού, Β6, Β12, θα 

µπορούσε να βοηθήση την µείωση της συχνότητος των οστεοπορωτικών 

καταγµάτων. 

 

Εάν µειωθούν τα επίπεδα της οµοκυστεΐνης, υπάρχει κλινικό 

όφελος; 

Περισσότερες από 15 τυχαιοποιηµένες µελέτες παρέµβασης είναι σε εξέλιξη, 

ελέγχοντας το αποτέλεσµα της θεραπείας µε βιταµίνες στην καρδιαγγειακή νόσο. 

Τα αποτελέσµατα των πρώτων µελετών που έχουν ήδη δηµοσιευθεί είναι 

αντικρουόµενα. 

Οι ασθενείς µε στεφανιαία νόσο που είχαν υποβληθεί σε αγγειοπλαστική και 

έλαβαν υψηλές δόσεις φυλλικού και βιταµινών Β6, Β12, προκειµένου να µειωθούν 

τα επίπεδα της οµοκυστεΐνης, µετά από 12 µήνες είχαν σηµαντικά µειωµένα 

επίπεδα οµοκυστεΐνης, καθώς και σηµαντική µείωση στην επίπτωση των 

µείζωνων συµβαµάτων, δηλαδή είχαν µικρότερη συχνότητα και σοβαρότητα 
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επεισόδια επαναστένωσης της στεφανιαίας αρτηρίας σε σύγκριση µε τους 

ασθενείς που έλαβαν πλασµατικό φάρµακο [Schnyder et al 2002]. 

Σε πολυκεντρική διπλή τυφλή µελέτη που συµπεριέλαβε 3680 ασθενείς, όπου 

έλαβαν υψηλή δόση βιταµινών και φυλλικού. Μετά απο 2 χρόνια 

παρακολούθηση, τα επίπεδα της οµοκυστεΐνης µειώθηκαν από 13.4 µmol/L σε 11 

µmol/L, όµως δεν µειώθηκαν τα καρδιαγγειακά συµβάµατα ή το ποσοστό των 

θανατηφόρων επεισοδίων. Συµπεραίνοντας ότι στην δευτερογενή πρόληψη των 

καρδιαγγειακών συµβαµάτων, η χορήγηση βιταµινών µάλλον έχει περιορισµένη 

αξία. Όµως παραµένει υπό διευκρίνιση εάν η χορήγηση βιταµινών µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα θα µπορούσε να ωφελήση τους ασθενείς µε αυξηµένα επίπεδα 

οµοκυστεΐνης ή στην προτωγενή πρόληψη για καρδιαγγειακή νόσο [ Toole JF et 

al 2004]. 

Oδηγίες για την µέτρηση της οµοκυστεΐνης 

Σε ποια άτοµα πρέπει να γίνεται η µέτρηση των επιπέδων οµοκυστεΐνης [Stein J 

et al 1998, Key Net al 2002]. 

1) Σε άτοµα µε  πρόωρη αθηροσκληρωτική αγγειακή νόσο απουσία άλλων 

παραγόντων κινδύνου. 

2) Σε άτοµα µε θετικό οικογενειακό ιστορικό για πρόωρη αθηροσκλήρωση ή 

αποφρακτική αγγειακή νόσο, απουσία άλλων παραγόντων κινδύνου. 

3) Σε ασθενείς µε αποδεδειγµένη αθηροσκληρωτική νόσο, (coronary artery, 

cerebrovascular, or peripheral vascular disease).  

4) Σε άτοµα µε εν τω βάθη φλεβική θρόµβωση, (µετά τον αποκλεισµό 

θροµβοφιλικών καταστάσεων).  

5) Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.  

6) Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο.  

Ο έλεγχος µέτρηση των επιπέδων οµοκυστεΐνης θα πρέπει να γίνεται 8-12 

εβδοµάδες µετά από σοβαρή  συστηµατική νόσο, συµπεριλαµβάνων το έµφραγµα 

του µυοκαρδίου και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ειδάλως θα έχουµε 

πλασµατικές τιµές οµοκυστείνης [Egerton et al 1996]. 
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Περιληπτικά 

•Η  
 Η οµοκυστεΐνη (tHcy) αναγνωρίζεται σήµερα ως δείκτης αυξηµένου κινδύνου 

για ισχαιµική καρδιακή νόσο. 

 

  Έχει τοξική δράση στο αγγειακό τοίχωµα προκαλώντας δυσλειτουργία  του 

ενδοθηλίου και αθηροθρώµβωση.  

 

 Στους ασθενείς µε ισχαιµική καρδιακή νόσο, η tHcy θεωρείται ένας σηµαντικός 

δείκτης πρόβλεψης καρδιακών συµβαµάτων όπως και αυξηµένη θνητότητα..  

 

 ∆ιατροφικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες θα µπορούσαν να τροποποιήσουν 

τα επίπεδα της tHcy στον ορό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 

Ειδικό µέρος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Από την µελέτη των επτά χωρών στις δεκαετίες του 60 και του 70, ο πληθυσµός της 

Κρήτης είχε µεγαλύτερο προσδόκιµο επιβίωσης µεταξύ όλων των άλλων 

πληθυσµών της Ευρώπης, µε χαµηλότερους δείκτες νοσηρότητας και 

θνησιµότητας από καρδιαγγειακά νοσήµατα και καρκίνο [Keys1970]. Σήµερα, παρά 

την εξέλιξη της Ιατρικής και τη σηµαντική βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών 

υγείας στη χώρα µας (σε σχέση µε εκείνη την εποχή), ο δείκτης ολικής θνησιµότητας 

των αντρών έχει υπερβεί τον αντίστοιχο των Ευρωπαίων ενώ η καρδιαγγειακή θνη-

σιµότητα των αντρών έχει προσεγγίσει εκείνη των Αµερικανών. 

Η αλλαγή του τρόπου ζωής και κυρίως η εγκατάλειψη του παραδοσιακού 

διαιτολογίου (που περιελάµβανε υψηλή λήψη µονοακόρεστων λιπαρών οξέων, 

συχνή κατανάλωση λαχανικών, πλούσιων σε φυλλικό και αντιοξειδωτικά συστατικά, 

φρούτων και δηµητριακών, µε σπάνια πρόσληψη κόκκινου κρέατος) και η υιοθέτηση 

∆υτικο-Ευρωπαϊκών διατροφικών προτύπων, ασφαλώς ευθύνονται για την διαρκώς 

αυξανόµενη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα στην Ελλάδα. [Kafatos et al 

1997]. 

Ο αποτελεσµατικός έλεγχος των κλασικών τροποποιήσιµων παραγόντων κινδύνου, 

όπως είναι η υπέρταση και η δυσλιπιδαιµία, δεν συνοδεύεται και από την 

αντίστοιχη µείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας. Τούτο σηµαίνει 

ότι και άλλοι εξ ίσου σηµαντικοί παράγοντες κινδύνου µπορούν να αυξήσουν την 

πιθανότητα ανάπτυξης ενός καρδιαγγειακού επεισοδίου. ∆ιάφορες µελέτες έδειξαν 

ότι µόνο το ένα δεύτερο, έως τα δύο τρίτα της διακύµανσης που αφορά την 

ανατοµική έκταση της αθηροσκλήρωσης, και τον κίνδυνο αθηροσκληρωτικής 

αγγειοπάθειας, µπορεί να εξηγηθεί µέσω των κλασικών παραγόντων κινδύνου 

[Wilson et al 1998, Stamler (MRFIT) et al 1986].  
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Ως εκ τούτου η έρευνα επικεντρώθηκε, ιδίως κατά την τελευταία χρόνια, στη 

διερεύνηση και αποκάλυψη και άλλων εξ ίσου σηµαντικών παραγόντων κινδύνου για 

αγγειοπάθεια. 

 Μεταξύ των παραγόντων αυτών, η υπεροµοκυστεϊναιµία έχει πρόσφατα 

προσελκύσει τo ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και κυρίως εκείνων που 

σχετίζονται µε την προληπτική φροντίδα υγείας. Επιδηµιολογικές µελέτες έδειξαν 

ότι ήπιες έως µέτριες αυξήσεις της οµοκυστεΐνης πλάσµατος, είναι αρκετά συχνές 

στο γενικό πληθυσµό και σχετίζονται µε έναν αυξηµένο κίνδυνο για θανατηφόρο, 

ή µη καρδιαγγειακό επεισόδιο, ανεξάρτητα από τους άλλους κλασικούς 

καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου. Σε αρκετές µελέτες η σχέση αυτή  υπήρξε 

σταθερή, ισχυρή, δοσοεξαρτώµενη και βιολογικά αιτιολογηµένη [Refsum et al 1998]. 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συσχέτιση των επιπέδων οµοκυστεΐνης µε την καρδιαγγειακή 

αθηρωµάτωση και τις διατροφικές συνήθειες σε ειδικές οµάδες 

πληθυσµού στην Κρήτη.  
 

Η Κρήτη σαν µοντέλο µελέτης έχει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά : 

α) Είναι ένα κλειστό πληθυσµιακό σύστηµα . 

β) Ο πληθυσµός έχει ιδιάζουσες συνθήκες διατροφής (χρήση ελαιολάδου, 

αυξηµένη κατανάλωση φρούτων, χορταρικών και λαχανικών καθώς και µικρή 

κατανάλωση ζωικών πρωτεϊνών). 

γ) Είναι το κλασσικότερο παράδειγµα χώρας µε µεσογειακή τύπου δίαιτα. 

δ) Έχει µικρότερο επιπολασµό νόσων των καρδιαγγειακών παθήσεων. 

 

Ανάλογες µελέτες δεν υπάρχουν αναφορικά µε το πληθυσµό στην Ελλάδα και 

ιδιαίτερα της Κρήτης.  

Το προτεινόµενο ερευνητικό πρόγραµµα έχει σαν σκοπό αφ’ ενός την 

επιδηµιολογική µελέτη σε γενικό πληθυσµό και αφ’ ετέρου το καθορισµό των 

επιπέδων της οµοκυστεΐνης σαν παράγοντα κινδύνου σε άτοµα µε διαγνωσµένη 

αθηρωµατική αγγειακή νόσο. 
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Η συγκριτική µελέτη της συγκέντρωσης της οµοκυστεΐνης στο γενικό πληθυσµό 

της Κρήτης σε σχέση µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα σε σύγκριση µε άλλους 

πληθυσµούς της Ευρώπης, θα δώσει στοιχεία για την αποτελεσµατικότερη 

πρόληψη και θεραπεία. 

 

Επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα 
 

Α) Εάν η οµοκυστεΐνη είναι διαγνωστικός και προγνωστικός παράγοντας για 

αγγειακή νόσο. 

Β) Η διερεύνηση της σχέσης των επιπέδων οµοκυστεΐνης και αγγειακής νόσου σε 

ένα πληθυσµό µε ιδιαίτερες διατροφικές συνθήκες. Αυτό πιστεύουµε ότι θα 

µας βοηθήσει να κατανοήσουµε πιθανούς παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς 

και θα µας επιτρέψει να αναπτύξουµε µεθόδους πρόληψης.  

Γ) Τρόποι θεραπευτικής παρέµβασης σε ασθενείς µε υπεροµοκυστεϊναιµία. 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 
 

1)  Καθορισµός των επιπέδων οµοκυστεΐνης σε ασθενείς µε στεφανιαία νόσο 

και η συσχέτιση µε τον βαθµό της στεφανιαίας αθηρωµάτωσης. 

 

2) Η επίδραση της ενδοφλέβιας χορήγησης βιταµίνης Β12 στην θεραπεία της 

υπεροµοκυστεΐναιµίας ασθενών µε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια.  

 

3) Επιδηµιολογική µελέτη στο γενικό πληθυσµό, καθορισµός των επιπέδων 

της οµοκυστεΐνης, του φυλλικού καθώς και την διατροφική κατάσταση 

των υγιών ατόµων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. 

Μεθοδολογία  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Α. ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Στο στάδιο αυτό ελέχθησαν αναδροµικά άτοµα µε εγκατεστηµένη στεφανιαία 

νόσο.  

 Στεφανιαία νόσο: Στη µελέτη εγγράψαµε 152 ασθενείς µε στεφανιαία νόσο 

(136 άνδρες και 16 γυναίκες) οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στην Καρδιολογική 

Κλινική του νοσοκοµείου µας το διάστηµα 1998 έως 2001. Όλοι οι ανωτέρω 

ασθενείς ήταν κάτοικοι της νήσου Κρήτης από αστική και την ευρύτερη αγροτική 

περιοχή. Περιελήφθησαν εκείνοι οι οποίοι πληρούσαν τουλάχιστον ένα από τα 

κάτωθι κριτήρια.  

Κριτήρια στεφανιαίας νόσου: ιστορικό εµφράγµατος µυοκαρδίου, ή nonQ- 

εµφράγµατος, καθώς και ασταθή στηθάγχη, παθολογική στεφανιογραφία, θετική 

δοκιµασία κοπώσεως, παθολογικό σπινθηρογράφηµα µε θάλλειο. 

Αποκλείστηκαν από την µελέτη τα άτοµα εκείνα που είχαν πρόσφατο  

εµφράγµατος µυοκαρδίου ( < 6 εβδοµάδες) [Egerton et al 1996], νεφρική 

δυσλειτουργία [κρεατινίνη ορού (Cr>1.5 mg/dl)]. 

Ασθενείς µε κακοήθη νοσήµατα, ηπατική νόσο, νόσοι του θυρεοειδούς, 

εγκυµοσύνη, έκδηλη ψυχιατρική  νόσο και χρόνιο αλκοολισµό, κακοήθη αναιµία 

από ανεπάρκεια της κοβαλαµίνης. 

Τέλος έµειναν εκτός µελέτης τα άτοµα που ελάµβαναν συµπλήρωµα βιταµινών ή 

άλλα φάρµακα τα οποία θα µπορούσαν να µεταβάλουν τις συγκεντρώσεις της 

οµοκυστεΐνης στο ορό, (π.χ. µεθοτρεξάτη). 

Σε κάθε ασθενή κατάλληλο για την µελέτη µας, κατεγράφησαν οι κύριοι 

παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο, όπως η ηλικία, το φύλο, αρτηριακή 

υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, υπερλιπιδαιµία, κάπνισµα, παχυσαρκία και ο 

καθορισµό του δείκτη µάζας σώµατος (ΒΜΙ). 

Συµπληρώθηκε ερωτηµατολόγιο µε τις διατροφικές συνήθειες των ασθενών 

αυτών. Έγινε ποσοτική καταγραφή των τροφών που κατανάλωσαν το 

προηγούµενο τριήµερο  
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(η µέθοδος αυτή θεωρείται η περισσότερο πρακτική και ορθολογική) [Schroder et 

al 2001]. Καταγράφηκαν αναλυτικά, αφού πρώτα ζυγίστηκαν όλα τα γεύµατα 

εντός και εκτός της οικίας, καθώς και ο χρόνος πού καταναλώθηκαν. Επίσης η 

µέθοδος µαγειρέµατος, ποια προϊόντα - τροφές και σε ποια ποσότητα ήταν ωµά ή 

άβραστα. Οι τροφές που καταγράφηκαν κωδικοποιήθηκαν σε 18 διαφορετικές 

κατηγορίες. Τα δεδοµένα αυτά αναλύθηκαν βάση ειδικού προγράµµατος, 

προσαρµοσµένο στην Ελληνική- Κρητική διατροφή, από την Προληπτική-Θρέψη 

και κοινωνική Ιατρική του Πανεπιστηµίου Κρήτη. 

 

Συλλογή δειγµάτων 
Έγινε αιµοληψία σε σωληνάριο χωρίς αντιπηκτικό για τη µέτρηση σακχάρου, 

ουρίας, κρεατινίνης, ουρικού οξέος και λιπιδίων [ολική χοληστερόλη (TC), HDL-

χοληστερόλη, τριγλυκερίδια (TG)] στον ορό. Στο ίδιο δείγµα προσδιορίστηκαν 

επίσης οι απολιποπρωτεΐνες [apo-A1, apo-B, Lp(a)], η οµοκυστεΐνη, η βιταµίνη 

Β12 και το φυλλικό οξύ. Η LDL-χοληστερόλη υπολογίστηκε µε την εξίσωση του 

Friedewald [LDL-C] = [Total C] – [HDL-C + triglyceride/5], εκτός από τα 

δείγµατα στα οποία τα τριγλυκερίδια είναι περισσότερα των 400mg/L 

(4.5mmol/L) όπου τότε δεν µπορεί να υπολογιστεί. 

Η αιµοληψία γινόταν πρωινή ώρα, µετά από 10ωρη νηστεία, σε ασθενείς ή 

φυσιολογικά άτοµα σε ύπτια ή καθιστή θέση του σώµατος µε φλεβοκέντηση µετά 

από περίδεση του άκρου, κυρίως στην µεσοβασιλική φλέβα. Μελέτες έχουν δείξει 

ότι η πρόσληψη τροφής επηρεάζει τα επίπεδα οµοκυστεΐνης στο πλάσµα. 

Τα δείγµατα διατηρήθηκαν σε παγωµένο περιβάλλον 4-8οC και σε σκοτεινό χώρο 

έως ότου γίνει ο διαχωρισµός ορού-έµµορφων συστατικών [Veland D et al. 

1993]. Ακολούθησε φυγοκέντρηση (10min, 3000g, 40C) µέσα σε 1h µετά την 

συλλογή, επειδή η σύνθεση της οµοκυστεΐνης συνεχίζεται στα ερυθροκύτταρα 

µετά την λήψη αίµατος. Στη συνέχεια ο ορός αναρροφήθηκε και έγινε 

προσδιορισµός των βιοχηµικών παραµέτρων σε αυτόµατο βιοχηµικό αναλυτή και 

των απολιποπρωτεϊνών και της Lp(a) µε νεφελοµετρία. Μέρος του ορού (aliquot) 

καταψύχθηκε στους –20Cο σε σωληνάριο “Eppendorff” έως ότου γίνει η µέτρηση 

των επιπέδων οµοκυστεΐνης, βιταµίνης Β12 και φυλλικού οξέος.  
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Μέθοδοι µετρήσεως : 
 

1. Οι βιοχηµικές παράµετροι (σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, ολική 

χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη, τριγλυκερίδια) µετρήθηκαν σε αυτόµατο 

βιοχηµικό αναλυτή (Olympus AU600) µε αντιδραστήρια από τον ίδιο 

κατασκευαστή.  

2. Οι απολιποπρωτεΐνες Α-Ι και B100 και η Lp(a) προσδιορίστηκαν µε τη µέθοδο 

της κινητικής νεφελοµετρίας [νεφελόµετρο Beckman ArrayTM Protein System]. 

Το αναφερόµενο εύρος φυσιολογικών τιµών για την apo-AI είναι 94-178 mg/dl 

για τους άνδρες και 101-198 mg/dl για τις γυναίκες και για την apo-Β100 52-

109 mg/dl για τους άνδρες και 49-103 mg/dl για τις γυναίκες. Όσον αφορά την 

Lp(a), τιµές µεγαλύτερες από 30 mg/dl θεωρείται ότι συσχετίζονται άµεσα µε 

αυξηµένο κίνδυνο για στεφανιαίο επεισόδιο. Ο σχετικός κίνδυνος για έµφραγµα 

µυοκαρδίου έχει αναφερθεί ότι είναι 1.75 φορές υψηλότερος όταν τα επίπεδα 

της Lp(a) είναι πάνω από 30 mg/dl. 

3. Η ολική οµοκυστεΐνη (tHcy), η βιταµίνη Β12 και το φυλλικό οξύ µετρήθηκαν 

στον ορό δειγµάτων µε τον αυτόµατο αναλυτή IMx Analyzer (Abbott 

Laboratories, Abbott Park, IL, USA). 

Η µέτρηση της tHcy στον ορό έγινε µε τεχνολογία Fluorescence Polarization 

Immunoassay (FPIA), που χρησιµοποιείται για τον ποσοτικό προσδιορισµό της 

tHcy στον ανθρώπινο ορό ή πλάσµα σε IMx σύστηµα [Mohammed T et al. 1995]. 

Φυσιολογικές τιµές της µεθόδου για την tHcy νηστείας είναι από 4.45-11.42 

µmol/ml. Υπεροµοκυστεϊναιµία ορίζοµαι τιµές µεγαλύτερες >11 µmol/L. 

Η µέθοδος προσδιορισµού της B12 βασίζεται στην τεχνολογία Microparticle 

Enzyme Immunoassay (MEIA) και χρησιµοποιείται για την ποσοτική µέτρηση 

της βιταµίνης Β12 στον ανθρώπινο ορό ή πλάσµα σε IMx σύστηµα. 

Φυσιολογικές τιµές της µεθόδου για τη βιταµίνη Β12 : 179-1132 pg/ml. 

Επίπεδα Β12 µεταξύ 179-223 pg/ml θεωρούνται οριακά, ενώ σαφής ανεπάρκεια 

υπάρχει όταν τα επίπεδα της βιταµίνης Β12 στον ορό είναι χαµηλότερα από 179 

pg/ml.  
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Η µέθοδος προσδιορισµού του φυλλικού οξέος βασίζεται στην τεχνολογία Ion 

Capture και χρησιµοποιείται για την ποσοτική µέτρηση του φυλλικού στον 

ανθρώπινο ορό ή πλάσµα σε IMx σύστηµα.  

Φυσιολογικό εύρος για το φυλλικό οξύ στον ορό: 3.1-12.4 ng /ml. Επίπεδα 

φυλλικού µεταξύ 2.8-3.1 ng/ml θεωρούνται οριακά, ενώ σαφής ανεπάρκεια 

υπάρχει όταν τα επίπεδα του φυλλικού στον ορό είναι χαµηλότερα από 2.8 ng/ml.  

 

Β. ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

Περιλαµβάνει µια προοπτική επιδηµιολογική µελέτη 307 περίπου ατόµων και των 

δύο φύλων, πρόκειται για φυσιολογικά άτοµα χωρίς γνωστά προβλήµατα υγείας.  

Τα 204 άτοµα προερχόταν από την ευρύτερη αγροτική περιοχή του Νοµού 

Ηρακλείου, και συγκεκριµένα από όλα τα Κέντρα Υγείας και το περιφερειακό 

Ιατρείο Αρχανών του Νοµού. Και 103 άτοµα από την αστική περιοχή του 

Ηρακλείου. 

Επισκεφθήκαµε διαδοχικά σε διάστηµα τριών ετών τα εξής: 

1) Κ.Υ. Καστελίου (2 φορές) 

2) Κ.Υ. Χάρακα 

3) Κ.Υ. Αγ. Βαρβάρας 

4) Π. Ι. Αρχανών (2φορές) 

5) Κ.Υ. Βιάνου 

6) Κ.Υ. Μοιρών 

7) Κ.Υ. Αρκαλοχωρίου. 

Ακολουθήσαµε την εξής διαδικασία, ερχόµασταν σε επαφή µε την οµάδα γιατρών 

των εν λόγω Κέντρων Υγείας και Περ/κού Ιατρείου, µετά από έγκριση της 

διεύθυνση, τους ενηµερώναµε λεπτοµερώς για την µελέτη µας, και µέσω 

καταλόγων στα πλαίσια των προγραµµάτων της κοινωνικής και προληπτικής 

ιατρικής αφ΄ ενός και ανακοινώσεων σε κεντρικά σηµεία της περιοχής αφ΄ ετέρου 

συγκέντρωναν άτοµα φυσιολογικά τα οποία δεν ελάµβαναν φάρµακα ή άλλα 
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 πολυβιταµινούχα  σκευάσµατα, προηγουµένως είχαν ενηµερωθεί να είναι νήστις 

και σαφώς είχαν δεκτή την συµµετοχή τους στην µελέτη. 

Πρόκειται γενικά για ένα προεπιλεγµένο δείγµα πληθυσµού, είναι υγιείς, οι οποίοι 

θα µπορούσαµε να πούµε ότι ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση της υγείας 

τους, και αυτό γίνεται περισσότερο εµφανές από την µελέτη των αναλύσεων, το 

ποσοστό των ατόµων αυτών που καπνίζουν είναι πολύ µικρότερο σε σύγκριση µε 

εκείνο του γενικού πληθυσµού. 

Την καθορισµένη ηµεροµηνία η οµάδα µας επισκεπτόταν το Υγειονοµικό 

Κέντρο, πρωινή ώρα, στα άτοµα αυτά γινόταν κλινική εκτίµηση-καταγραφή 

αναφορικά µε παράγοντες κινδύνου για αγγειακή νόσο, όπως η ηλικία, το φύλο, 

αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, υπερλιπιδαιµία, κάπνισµα, 

παχυσαρκία, καθορισµό του δείκτη µάζας σώµατος (ΒΜΙ). 

Εν συνεχεία συµπληρωνόταν ερωτηµατολόγιο µε τις διατροφικές συνήθειες των 

ατόµων αυτών. Όπως και αιµοληψία για να µετρηθούν οι στάθµες οµοκυστεΐνης 

βιταµίνης Β12 , φυλλικού, κρεατινίνης, λιπιδίων, λιποπρωτεϊνών και ουρικού 

οξέος. 

Οι ανωτέρω µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες συνθήκες. 

Αντίγραφα των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στελνόταν στους γιατρούς των 

Κέντρων Υγείας, οι οποίοι µε την σειρά τους ενηµέρωναν τα άτοµα ελέγχου. 

 

Κριτήρια αποκλεισµού από την µελέτη. 

- Άτοµα ηλικίας > 76 ετών. 

- Ατοµα µε πρόσφατο (<6 µήνες) ιστορικό συστηµατικής νόσου ή εµφράγµατος 

του µυοκαρδίου. 

- Αγγειακή νόσος µη αθηρωµατικής αιτιολογίας όπως αγγειίτιδες, ινοµυϊκή 

δυσπλασία, σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική νόσος, ηπατική νόσος, νόσοι 

του θυρεοειδούς, καρδιοµυοπάθεια, εγκυµοσύνη, έκδηλη ψυχιατρική νόσο και 

χρόνιος αλκοολισµός. Επίσης εκτός µελέτης έµειναν τα άτοµα που ελάµβαναν 

συµπλήρωµα βιταµινών ή άλλα φάρµακα τα οποία θα µπορούσαν να µεταβάλουν 

τις συγκεντρώσεις της οµοκυστεΐνης στο ορό. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ: Υπερτασικούς χαρακτηρίζουµε τους ασθενείς που έχουν συστολική 

αρτηριακή πίεση > 140 mmHg ή/ διαστολική > 90 mmHg σε δύο τουλάχιστον 

διαφορετικές µετρήσεις, ή έχουν γνωστή υπέρταση υπό αγωγή. 

∆ιαβητικούς θεωρούµε αυτούς που έχουν γλυκόζη νηστείας > 126 mg/dl (7.0 

mmol/l), καθώς και εκείνους που είναι σε αγωγή µε ινσουλίνη ή αντιδιαβητικά 

δισκία. Μη καπνιστές ορίζουµε τα άτοµα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ ή έχουν 

διακόψει το κάπνισµα τουλάχιστον ένα εξάµηνο πριν την αιµοληψία. 

∆υσλιπιδαιµία ορίζουµε όταν τα επίπεδα της χαµηλής πυκνότητας χοληστερόλης 

(LDL-C) > 130 mg/dl (3.4 mmol/L) και/ ή τα τριγλυκερίδια (TGs) > 150 mg/dl 

(1.7 mmol/L) σε ασθενείς µε εγκατεστηµένη ΙΚΝ. 

Υπεροµοκυστεΐναιµία έχουµε όταν τα επίπεδα της Hcy είναι µεγαλύτερα 11 

µmol/L (Friedman et al. 2001; Welch & Loscalzo, 1998).  

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Τα δεδοµένα παρουσιάζονται ως ενδιάµεσες τιµές και διακύµανση (µικρότερη – 

µεγίστη). Τα ποιοτικά δε χαρακτηριστικά ως απόλυτη τιµή και ποσοστιαία 

αναλογία επί του συνόλου.  

Όλες οι τιµές του p είναι two-tailed. 

Ποσοτικά χαρακτηριστικά: 

Για τη σύγκριση µεταξύ δύο οµάδων χρησιµοποιήθηκε η µη παραµετρική 

στατιστική µέθοδος Mann-Whitney U-test. Ενώ σε περίπτωση περισσοτέρων 

οµάδων χρησιµοποιήθηκε η One-way analysis of variances (ANOVA).  

Η σύγκριση τιµών ιδίων ατόµων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους έγινε µε το 

Wilcoxon  paired test. 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

Χρησιµοποιήθηκε το χ2 test µε τη διόρθωση κατά Yate για τη σύγκριση µεταξύ 

οµάδων. 

Συσχετίσεις διαφόρων παραµέτρων έγιναν µε την µέθοδο Spearman’s correlation 

test. Ενώ για την διαπίστωση ανεξαρτήτων συσχετίσεων χρησιµοποιήθηκε 

πολυπαραγοντική ανάλυση Linear regression analysis.  
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ΣΧΕΣΗ ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗΣ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ  
 

Οι περισσότερες αναδροµικές µελέτες που εξέτασαν την σχέση οµοκυστεΐνης και 

στεφανιαίας νόσου, έδειξαν θετική συσχέτιση, απεκάλυψαν σηµαντική αύξηση 

του κινδύνου για στεφανιαία καρδιοπάθεια µε την αύξηση των επιπέδων της 

οµοκυστεΐνης.  

Ο Boushey C και οι συν. το1995 δηµοσίευσαν µια µετα-ανάλυση 27 µελετών. Από 

το σύνολο των µελετών αυτών προέκυψε ένας συνολικός σχετικός κίνδυνος για 

στεφανιαία νόσο [odds ratio, 1.7 (95% CI, 1.5 to 1.9)]. Μία αύξηση κατά 5 µmol/L 

της οµοκυστεΐνης σηµαίνει: 1) ότι ο κίνδυνος εµφάνισης ισχαιµικής 

καρδιοπάθειας αυξάνεται κατά 60% στους άντρες και κατά 80% στις γυναίκες, 2) 

ισοδυναµεί µε µία αύξηση του κινδύνου για στεφανιαία νόσο, η οποία επέρχεται 

από µια αντίστοιχη άνοδο της συγκέντρωσης της χοληστερόλης του ορού κατά 20 

mg/dl. Υπολογίζεται, βάση της ίδιας µελέτης ότι µία µείωση κατά 5µmol/L της 

οµοκυστεΐνης θα ισοδυναµούσε µε µείωση του συνολικού αγγειακού κινδύνου 

κατά ένα τρίτο [Boushey C 1995]. 

Μια µεγάλη Ευρωπαϊκή µελέτη (The European Concerted Action Project) από 19 

κέντρα, 9 Ευρωπαϊκών χωρών, περιέλαβε 750 ασθενείς µε αθηροσκληρωτική 

αγγειοπάθεια και 800 µάρτυρες, αµφοτέρων των φύλων, ηλικίας κάτω των 60 

ετών, έδωσε ενδιαφέροντα αποτελέσµατα, τα οποία συνηγορούν ότι  η αύξηση της 

οµοκυστεΐνης αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά 

νοσήµατα όµοιο µε εκείνο του καπνίσµατος ή της υπερλιπιδαιµίας, παρουσίασαν 

έναν σχετικό κίνδυνο για όλες τις αγγειακές παθήσεις 2.2 και για την στεφανιαία 

νόσο 2.0 δηλαδή διπλάσιο κίνδυνο [Graham et al 1997]. 

Όµως αποτελέσµατα διαφόρων προοπτικών µελετών όσο αφορά την συσχέτιση 

της οµοκυστεΐνης και αγγειακού κινδύνου δεν είναι τελείως ξεκάθαρα. Αρκετές 

προοπτικές και σωστά σχεδιασµένες µελέτες έδωσαν στατιστικώς σηµαντικές 

θετικές συσχετίσεις µεταξύ της αυξηµένης οµοκυστεΐνης και του καρδιακού 

κινδύνου [Stampfer M et al. 1992, Wald N et al. 1998, Bots M et al. 1999, 

Whincup P et al. 1999, Nygard O et al. 1997, Stehouwer C et al. 1998].  
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Η προοπτική µελέτη του Rotterdam έδωσε σηµαντικό ποσοστό αύξησης του 

κινδύνου για στεφανιαία νόσο, επί υπεροµοκυστεϊναιµίας, ο κίνδυνος για 

στεφανιαία καρδιοπάθεια αυξάνεται κατά 6 έως 7 % για κάθε αύξηση της 

οµοκυστεΐνης κατά 1µmol/L [Bots M et al.1999]. 

 Μια άλλη προοπτική µελέτη (the Physicians’Health Study) διερεύνησε τη σχέση 

της υπεροµοκυστεϊναιµίας, µε τον κίνδυνο εµφράγµατος µυοκαρδίου. Η µελέτη 

περιέλαβε 14.916 άνδρες Αµερικανούς ιατρούς, χωρίς προηγούµενο έµφραγµα 

µυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο, παρακολουθήθηκαν για µια 5ετία. Τα άτοµα 

µε οµοκυστεΐνης >15,6µmol/L, σε σύγκριση µε εκείνα που είχαν οµοκυστεΐνης 

<14,1µmol/L, παρουσίασαν έναν σχετικό κίνδυνο για έµφραγµα µυοκαρδίου 

3.1(95% CI 1.4-6.9) [Stampfer M et al. 1992]. 

Σε άλλη προοπτική µελέτη του Wald µας έδειξε στατιστικώς σηµαντικά 

αυξηµένους σχετικούς κινδύνους για στεφανιαία νόσο µε επίπεδα οµοκυστεΐνης 

11 -20 µmol/L, δηλαδή τα άτοµα µε οµοκυστεΐνης µεταξύ 11 και 20 µmol/L, σε 

σύγκριση µε εκείνα που είχαν οµοκυστεΐνης < 10 µmol/L έχουν διπλάσιο κίνδυνο 

για θάνατο από ισχαιµική καρδιοπάθεια. Η µελέτη αυτή αποτελεί µια επιπλέον 

απόδειξη ότι τα 11µmol/L και όχι τα 15µmol/L είναι τα φυσιολογικά όρια της 

οµοκυστεΐνης [Wald N et al. 1998]. 

O Ueland PM και οι συν. µελέτησαν τα αποτελέσµατα επτά µετα-αναλύσεων, οι 

οποίες περιέλαβαν όλες τις µελέτες που αφορούσαν την σχέση των επιπέδων της 

οµοκυστεΐνης µε την ισχαιµικής καρδιοπάθεια, οι περισσότερες µεταναλύσεις 

έδειξαν ότι τα υψηλά επίπεδα οµοκυστεΐνης έχουν σηµαντικά αυξηµένο σχετικό 

κίνδυνο για ισχαιµική καρδιοπάθεια [Ueland PM, et al. 2000]. 

Μεγάλη προοπτική µελέτη έδειξε ότι τα αυξηµένα επίπεδα οµοκυστεΐνης δεν 

θεωρούνται παράγοντας κινδύνου για στεφανιαία συµβάµατα στον γενικό 

πληθυσµό ελεύθερο καρδιαγγειακής νόσου. Ενώ ήπια αύξηση των επιπέδων 

οµοκυστεΐνης σε άτοµα µε εγκατεστηµένη στεφανιαία νόσο πιθανότατα ως 

συνέπεια αθηρωσκληρωτικών αλλοιώσεων, προβλέπει δευτερογενή καρδιαγγειακά 

επεισόδια.  
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Τα αυξηµένα επίπεδα οµοκυστεΐνης θα µπορούσαν πράγµατι να θεωρηθούν ως 

ένας δείκτης εξέλιξης της αθηρωµατικής διεργασίας ή ένας παράγοντας κινδύνου 

σε άτοµα µε αθηρωσκληρωτική νόσο [Knekt P et al. 2001].  

Άλλες προοπτικές µελέτες απέτυχαν να δείξουν σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των 

επιπέδων οµοκυστεΐνης και στεφανιαίας νόσου, όπως εκείνη της ARIC  όπου 

έδωσε µια τάση για αυξηµένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου µε την αύξηση των 

επιπέδων οµοκυστεΐνης, πλην όµως δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική [Folsom A et 

al. 1998].  

Επίσης από την Φιλανδία δύο προοπτικές µελέτες απέτυχαν να δείξουν σηµαντική 

συσχέτιση  µεταξύ των επιπέδων οµοκυστεΐνης και στεφανιαίας νόσου [Alfthan G 

et al. 1994, Voutilainen S J et al. 2000].  

Η απουσία συσχετίσεως στις ανωτέρω µελέτες αποδίδεται στη σπανιότητα 

ευρέσεως υψηλών επιπέδων οµοκυστεΐνης στο σύνολο του πληθυσµού, λόγω του 

χαµηλού επιπολασµού του γονότυπου TT της θερµοευαίσθητης MTHFR µεταξύ 

του Φιλανδικού λαού, µε αποτέλεσµα η υπεροµοκυστεϊναιµία (επίπεδα tHcy > 11 

µmol/L) να είναι σχετικά σπάνια. Έχουν δηµοσιευθεί και άλλες µελέτες όπου δεν 

ανέδειξαν σηµαντική συσχέτιση της οµοκυστεΐνης και ισχαιµικής καρδιοπάθεια 

[Ubbink Caerphilly cohort, et al 1998, de Bree A et al. 2003].  

Τρεις νέες µεγάλες µετα-αναλύσεις ταυτοχρόνως βλέπουν το φως της 

δηµοσιότητας µε παρόµοια αποτελέσµατα.  

Α) Πρώτη του Wald D και των συνεργατών του όπου: 1) Η µετα-ανάλυση των 

MTHFR µελετών έδειξε σηµαντικά  υψηλό κίνδυνο αφ’ ενός για ισχαιµική 

καρδιακή νόσο αφ’ ετέρου εν τω βάθη φλεβική θρόµβωση σε άτοµα µε 

MTHFR µετάλλαξη. 2) Η µετανάλυση 20 προοπτικών µελετών έδειξαν 

σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της οµοκυστεΐνης και ισχαιµικής καρδιακής 

νόσου καθώς και µε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο παρόµοιας 

σηµαντικότητας µε εκείνη της MTHFR µελέτης. Μείωση της οµοκυστεΐνης 

κατά 3 µmol/L ( επιτυγχάνεται µε ηµερήσια πρόσληψη περίπου 0.8 mg 

φυλλικού οξέως)  θα µείωνε τον κίνδυνο 16 % για ισχαιµικής καρδιακής 

νόσου, 25 % για εν τω βάθη φλεβική θρόµβωση και τέλος 24% για αγγειακό 

εγκεφαλικό επεισόδιο [Wald D et al. 2002]. 
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Β) Στην δεύτερη µετα-ανάλυση δεδοµένων από 30 προοπτικές και αναδροµικές 

µελέτες οι ερευνητές υπολογίζουν της προβλεπόµενες τιµές επιπέδων 

οµοκυστεΐνης για ισχαιµικό και εγκεφαλικό επεισόδιο. 25% µείωση των 

µέσων επιπέδων οµοκυστεΐνης, συσχετίζεται µε µείωση κατά 11% του κινδύνου 

για στεφανιαίο ισχαιµικό επεισόδιο και 19% µειωµένος κίνδυνος για εγκεφαλικό 

[Homocysteine Studies Collaboration. 2002]. 

Γ) Τέλος στην τρίτη µετα-ανάλυση άνθρωποι µε τον ΤΤ γονότυπο (MTHFR677C → 

T) έδειξαν ότι έχουν 16% υψηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο σε 

σύγκριση µε εκείνους που έχουν CC γονότυπο [ Klerk M et al. 2002].    

Συµπερασµατικά τα δεδοµένα από τις 3 µετα-αναλύσεις προτείνουν ότι ο 

καρδιαγγειακός κίνδυνος έχει θετική συσχέτιση µε τα αυξηµένα επίπεδα tHcy, 

καθώς και σε άτοµα µε MTHFR677ΤΤ γενετικό δείκτη για υψηλή οµοκυστεΐνη, 

ιδιαίτερα σε περιπτώσεις µε χαµηλά επίπεδα φυλλικού οξέος. 

 Βάσει των νεώτερων δεδοµένων η οµοκυστεΐνη είναι ένας επιπρόσθετος 

παράγων κινδύνου που θα µπορούσε να προκαλέσει οξεία συµβάµατα, έχει 

ισχυρή αλληλεπίδραση µε τους παραδοσιακούς παράγοντες και θα µπορούσε να 

πρόβλεψη καρδιοαγγειακή νόσο ή θάνατο σε ασθενείς µε εγκατεστηµένη 

στεφανιαία νόσο ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. 

 

 

Στους ασθενείς µε στεφανιαία νόσο έγιναν δύο µελέτες: 
 

1) Στόχος της πρώτης µελέτης ήταν να εκτιµήσουµε την σχέση της Μεσογειακού 

τύπου διαίτης και των επιπέδων οµοκυστεΐνης στον ορό ασθενών µε γνωστή 

στεφανιαία νόσο, συγκρινόµενη µε των υγιών. 

2) Συσχέτιση της ολικής οµοκυστεΐνης ορού µε την έκταση της στεφανιαίας 

νόσου, προσδιορίζοντας τον αριθµό των στεφανιαίων αρτηριών µε σηµαντική 

στένωση. 
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΗ 
 

 
Επίδραση της µεσογειακής τύπου διαίτης στα επίπεδα 
της  οµοκυστεΐνης σε ασθενείς µε ισχαιµική καρδιακή 
νόσο. 
 
Η υπεροµοκυστεΐναιµία θεωρείται πλέων ένας δείκτης αυξηµένου κινδύνου, για 

την ανάπτυξη ισχαιµικής καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού επεισοδίου, περιφερικής 

αγγειοπάθειας και θροµβοεµβολικής νόσου [Clarke R et al 1991, Selhub et al 

1995, Malinow MR et al 1993 , Stampfer MJ et al 1992, Boushey C et al 1995, 

Wald D et al 2002, Klerk M et al 2002, Homocysteine Studies Collaboration 2002]. 

Γνωρίζουµε ότι τα επίπεδα της οµοκυστεΐνης στον ορό µπορούν να µεταβληθούν 

από διαιτητικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Μεταξύ των παραγόντων 

αυτών πού θα µπορούσαν να επηρεάσουν τον µεταβολισµό της οµοκυστεΐνης 

είναι το φυλλικό οξύ, η βιταµίνη Β12 και Β6 [Stein & McBride, 1998]. Η έλλειψη 

των βιταµινών αυτών, που δρουν σαν συνένζυµα στον µεταβολικό κύκλο της 

οµοκυστεΐνης συσχετίζεται µε υπεροµοκυστεϊναιµία [Eikelboom et al.1999, 

Welch & Loscalzo, 1998]. 

Έχει δειχθεί ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση µεταξύ επιπέδων οµοκυστεΐνης και 

διαιτητικής πρόσληψης φυλλικού και βιταµίνης Β12 [Selhub et al.1993, Rimm et 

al 1998]. Επιπλέον η αυξηµένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών έχει 

προστατευτικά αποτελέσµατα έναντι της στεφανιαίας νόσου [Joshipura et al. 

2001, Brouwer et al.1999].  

Αναλύσεις από την Framingham Heart Study έδειξαν ότι η συχνή κατανάλωση 

ορισµένων τροφών (φρούτων, λαχανικών, δηµητριακών) συσχετίζονται µε 

χαµηλά επίπεδα οµοκυστεΐνης στο πλάσµα πιθανότατα ως αποτέλεσµα της 

αυξηµένης πρόσληψης φυλλικού το οποίο περιέχεται σε µεγάλη συγκέντρωση 

στης τροφές αυτές. [Tucker et al.1996].  
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Μελέτες έχουν δείξει ότι δίαιτες πού περιέχουν µεγάλες ποσότητες φρέσκων 

φρούτων και λαχανικών, µειώνουν  σηµαντικά την συγκέντρωση της 

οµοκυστεΐνης στο πλάσµα [Silaste et al. 2003, Broekmans et al. 2000]. 

Είναι γνωστό ότι η παραδοσιακή Μεσογειακή Κρητική  δίαιτα µειώνει τον 

κίνδυνο για καρδιαγγειακά συµβάµατα [Kafatos et al.1991, Trichopoulou et al. 

2003] και για αυτό έχει χαρακτηρισθεί ως η πιο υγιεινή δίαιτα [Renaud et 

al.1995]. Η Κρητική δίαιτα περιλαµβάνει κυρίως ελαιόλαδο, µεγάλη κατανάλωση 

από φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρια, µέτρια  ποσότητα από κόκκινο κρασί, και 

χαµηλή πρόσληψη από κορεσµένα λίπη [Kafatos et al. 1997]. Η ευεργετική 

δράση της διατροφής αυτής, εκτός από τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες, θα 

µπορούσε να έχει σχέση µε την αυξηµένη πρόσληψη φυλλικού, βιταµινών Β6 και 

Β12 κατά συνέπεια µείωση των επιπέδων  Hcy στον ορό [Appel et al. 2000]. 

Στόχος της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσουµε την συσχέτιση µεταξύ 

επιπέδων οµοκυστεΐνης και ισχαιµικής καρδιακής νόσου και να προσδιορίσουµε 

τον ρόλο των διαιτητικών παραγόντων, ιδιαιτέρως την διαιτητική πρόσληψη 

φυλλικού οξέος στον Κρητικό πληθυσµό.  
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Αποτελέσµατα της  πρώτης µελέτης:  
 

Α) Περιγραφική στατιστική:   

Μελετήθηκαν 152 ασθενείς (136 άνδρες και 16 γυναίκες) µε ισχαιµική καρδιακή 

νόσο (ΙΚΝ) οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στο νοσοκοµείο µας τα τελευταία 2 χρόνια, 

και 152 υγιείς µάρτυρες. 

 

      Πίνακας 1. ∆ιάγνωση σε σχέση µε το φύλο 

  

∆ιάγνωση  

Φύλο µάρτυρες ασθενείς 

 

Σύνολο 

Άνδρες 126 

(82.9%) 

136 

(89.5%) 

262 

(86.2%) 

Γυναίκες   26 

(17.1%) 

16 

(10.5%) 

42 

(13.8%) 

Σύνολο 152 152 304 

 

Ο πίνακας 1. δείχνει τον αριθµό επί της εκατό των ατόµων αναλόγως φύλου και 

διάγνωσης (µάρτυρες και ασθενείς). 

 Η πλειονότητα των ασθενών ήταν άνδρες (89.5%). 

 ∆εν υπήρχε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην αναλογία ανδρών / γυναικών 

µεταξύ ασθενών και µαρτύρων (imbalance) (χ2= 2.763; P >0.05 ). 
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Πίνακας 2. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών και µαρτύρων [οι τιµές 

εκφράζονται ως απόλυτος αριθµός (εκατοστιαία αναλογία) ή 

ενδιάµεση τιµή (διακύµανση)].  

 Μάρτυρες 

(ν = 152) 

Ασθενείς µε ΙΚΝ 

(ν = 152) 

Ηλικία (χρόνια) 63 (40 – 77) 64 (33 – 77) 

Άνδρες 126 (82.9%) 136 (89.5%) 

Καπνιστές 43 (28.3%) 70 (46.1%)** 

BMI (Kg/m2) 27.1 (15.6 – 41.1) 27.9 (18.1 – 36.0) 

 

ΙΚΝ = Ισχαιµική Καρδιακή Νόσο, BMI = ∆είκτης Μάζας Σώµατος, 

 ** p = 0.0014. 

Αρτηριακή υπέρταση  και διαβήτης υπήρχε στο 89 (58.6%) και 50 (32.9%) των 

ασθενών αντιστοίχως, ενώ δυσλιπιδαιµία είχαν 118 (77.6%), (οι µάρτυρες ήταν 

φυσιολογικοί).  

 

Β) Επίπεδα οµοκυστεΐνης, φυλλικού οξέος, βιταµίνης Β12, και κρεατινίνης ορού 

σε ασθενείς µε ΙΚΝ και σε µάρτυρες. 

Βρέθηκε σηµαντική διαφορά µεταξύ των επιπέδων οµοκυστεΐνης, Β12 και 

κρεατινίνης µεταξύ των δύο οµάδων, δείχνοντας έτσι ότι οι µάρτυρες είχαν 

σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα οµοκυστείνης, Β12 και κρεατινίνης σε σύγκριση 

µε τους ασθενείς, ενώ το φυλλικό είχε αντίστροφη σχέση, δηλαδή σηµαντικά 

χαµηλότερα επίπεδα στους ασθενείς.(Πίνακας 3). (Επιβεβαιώνοντας έτσι την 

αντίστροφη σχέση επιπέδων οµοκυστείνης και φυλλικού οξέος). 
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Πίνακας 3. Επίπεδα Hcy, φυλλικού, βιταµίνης B12, κρεατινίνης και λιπιδίων 

των ΙΚΝ ασθενών και µαρτύρων [οι τιµές εκφράζονται ως ενδιάµεση 

τιµή (διακύµανση)]. 

 Μάρτυρες 

(ν = 152) 

Ασθενείς µε ΙΚΝ 

(ν = 152) 

Hcy (µmol/L) 12.5 (6.6 – 44.7) 13.9 (6.6 – 50.0)** 

Φυλλικό οξύ (ng/ml) 7.9 (2.4 – 15.5) 6.9 (2.5 – 20.0)** 

Βιταµίνη B12 (pg/ml) 326 (91 – 835) 374 (82 – >2000)** 

Cr (mg/dl) 0.8 (0.6 – 1.4) 0.9 (0.6 – 1.5)*** 

TC (mg/dl) 230 (152 – 324) 207 (119 – 342)*** 

TG (mg/dl) 124 (40 – 381) 145 (41 – 581)* 

HDL-C (mg/dl) 50 (30 – 93) 37 (17 – 73)*** 

LDL-C (mg/dl) 154 (84 – 227) 135 (52 – 261)*** 

Lp(a) (mg/dl) 12 (2 –118) 24 (3,0 – 118)*** 

ApoAI (mg/dl) 136 (89 – 213) 103 (75 – 145)*** 

ApoB (mg/dl) 117 (61 – 178) 104 (45 – 160)** 

 

ΙΚΝ = Ισχαιµική καρδιακή νόσος, tHcy = Οµοκυστείνη, Cr = Κρεατινίνη, TC = 

Ολική Χοληστερόλη, TG = Τριγλυκερίδια, HDL-C = υψηλής πυκνότητας 

λιποπρωτεϊνη, LDL-C = χαµηλής-πυκνότητας λιποπρωτεϊνης, Lp(a) = 

λιποπρωτεϊνη (a), apoAI = απολιποπρωτεϊνη A-I, apoB100 = απολιποπρωτεϊνη 

B100. Να σηµειωθεί ότι επίπεδα βιταµίνης Β12 στον ορό µεγαλύτερα από 2000 

pg/ml (ανώτατο όριο) εκφράζονται εδώ ως > 2000 pg/ml. 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. (Mann-Whitney U-test). 
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   Γ) Λιπιδαιµικά χαρακτηριστικά των ισχαιµικών ασθενών και µαρτύρων 

(Πίνακας 3). 

Οι ασθενείς είχαν σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα TC, LDL-C και HDL-C στον 

ορό, ενώ αντίθετα τα επίπεδα των TGs ήταν υψηλότερα. Καθώς και σηµαντικά 

υψηλότερα επίπεδα Lp(a), ενώ τα επίπεδα  των apoAI και apoB στον ορό ήταν 

σηµαντικά χαµηλότερα. 

 

∆) Ηµερήσια πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και βιταµινών µε την διατροφή 

σε ασθενείς µε ΙΚΝ και στους µάρτυρες. 

Οι ασθενείς είχαν σηµαντικά υψηλότερη ηµερήσια πρόσληψη Β12 και 

µονοακόρεστων λιπαρών οξέων (MUFA) και σηµαντικά χαµηλότερη πρόσληψη 

υδατανθράκων, φυτικών ινών, φυλλικού, χοληστερόλης, ωµέγα-3-λιπαρών οξέων 

και ολικών trans-ακόρεστων λιπαρών οξέων. Επιπρόσθετα οι ασθενείς µε ΙΚΝ 

είχαν σηµαντικά µικρότερο αριθµό προσλαµβανόµενων θερµίδων σε σύγκριση µε 

τους µάρτυρες (Πίνακας 4). 
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Οι ασθενείς µε ΙΚΝ είχαν σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα οµοκυστεΐνης ορού 

σε σύγκριση µε τους µάρτυρες ( **p<0.01), ενώ τα επίπεδα φυλλικού ήταν 

σηµαντικά χαµηλότερα (**p<0.01), αναδεικνύοντας την αντίστροφη συσχέτιση 

µεταξύ επιπέδων οµοκυστεΐνης και φυλλικού. 
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Πίνακας 4. Ηµερήσια πρόσληψη των συστατικών διατροφής σε ασθενείς και 

µάρτυρες [οι τιµές εκφράζονται ως ενδιάµεση τιµή (διακύµανση)]. 

 Μάρτυρες 

(ν=152) 

Ασθενείς µε ΙΚΝ 

(ν=152) 

Πρωτεΐνη (g) 69.4 (18.0 – 210.4) 66 .0 (21.1 – 140.5) 

Ολικά Λίπη (g) 103.5 (49.1 – 220.9) 105.5 (33.2 – 183.3) 

Υδατάνθρακες (g) 160.2 (43.4 – 444.8) 113.9(21.1–91.7)*** 

Φυτικές ινες (g)  19.1 (4.7 – 54.4) 15.1 (1.3 – 38.7)*** 

Θερµίδες (Kcal) 1954 (843 – 3777) 1704 (662– 3777)*** 

Βιταµίνη E (mg) 11.5 (1.3 – 19.3) 11.2 (2.6 – 23.9) 

Βιταµίνη C (mg) 75.3 (1.0 – 360.4) 72.5 (2.2 – 334.3) 

Βιταµίνη B6 (mg) 1.2 (0.2 – 2.6) 1.2 (0.3 – 2.4) 

Βιταµίνη B12 (µg) 2.2 (0.1 – 18.7) 2.6 (0.2 – 53.7)* 

Φυλλικό οξύ (µg) 254 (68 - 1105) 180 (34 – 574)*** 

Χοληστερόλη (mg) 224 (35 –965) 189 (22 – 694)* 

SFA (g) 24.3 (9.9 – 93.1) 24.0 (8.9 – 56.9) 

MUFA (g) 55.5 (17.9 – 96.1) 60.3 (14.4 – 100.3)** 

PUFA (g) 10.5 (4.01 – 31.4) 10.4 (3.4 – 30.5) 

Total Trans Unsaturated (g) 1.1 (0.02 – 7.6) 0.8 (0.04 – 3.4)** 

Ωµεγα-6 λιπαρά οξέα(g) 9.0 (2.8- 27.6) 8.9 (2.0 – 28.3) 

Ωµέγα-3 λιπαρά οξέα(g) 0.7 (0.34 – 4.8) 0.6 (0.2 – 1.8)** 

SFA =Κεκορεσµένα λιπαρά οξέα, MUFA = Μονο-ακόρεστα λιπαρά οξέα, PUFA = 

Πολυ- µονοακόρεστα λιπαρά οξέα. *p<0.05; ** p<0.01; ***p<0.001. (Mann-Whitney 

U-test). 
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Ε) Συσχετίσεις των επιπέδων οµοκυστεΐνης, φυλλικού και βιταµίνης Β12 µε τα 

συστατικά της διατροφής. 

Τα επίπεδα φυλλικού έχουν σηµαντική συσχέτιση µε την ηµερήσια πρόσληψη 

φυτικών ινών (rs = 0.137; p = 0.019) και αντίστροφη µε εκείνη την πρόσληψη της 

Β12 (rs = -0.142; p = 0.015). 

Από την ανάλυση δεν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ επιπέδων 

οµοκυστεΐνης, φυλλικού και Β12 και της ηµερήσιας κατανάλωσης διαφόρων 

προϊόντων διατροφής, ή µεταξύ επιπέδων στον ορό και των προσλαµβανοµένων 

από την διατροφή επιπέδων φυλλικού και βιταµίνης Β12. 

 

Ζ) Τέλος µε τη Linear regression analysis, βρέθηκε ότι τα χαµηλά επίπεδα apoAI, 

και HDL-C στον ορό, η αυξηµένη συγκέντρωση κρεατινίνης ορού, καθώς και η 

χαµηλή ηµερήσια πρόσληψη φυτικών ινών, ήταν ανεξάρτητα και σηµαντικά 

συσχετιζόµενα µε την παρουσία ΙΚΝ. 
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ 

 

ΜΕΛΕΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ 

 

Συσχέτιση των επιπέδων της ολικής οµοκυστεΐνης ορού 
µε την έκταση της στεφανιαίας νόσου. 

 

  Η οµοκυστεΐνη (tHcy) σήµερα έχει µια αυξανόµενη αναγνώριση ως παράγων 

κινδύνου για ισχαιµική καρδιακή νόσο (ΙΚΝ) [Eikelboom J et al 1999]. 

Θεωρείται ότι έχει αθηροθρωµβωτικές ιδιότητες [Eikelboom et al 1999, D’ 

Angelo et al 1997] και γενικά τοξική δράση στο αγγειακό τοίχωµα, προκαλώντας 

δυσλειτουργία του ενδοθηλίου [Thambyrajah et al 2000, Woo et al 1997]. Ο 

αθηρογενετικός µηχανισµός µε τον οποίο η tHcy προκαλεί την καταστροφή των 

αγγείων δεν είναι πλήρως διευκρινισµένος. Τα υψηλά επίπεδα της tHcy προάγουν 

τον πολλαπλασιασµό των αγγειακών λείων µυικών ινών και άλλων κυττάρων στο 

αορτικό τοίχωµα, κυρίως µέσω οξειδωτικού stress όπου προάγεται από την 

αυτοοξείδωση της. Προκαλεί δυσλειτουργία του ενδοθηλίου και επιταχύνει την 

εξέλιξη της αθηρωµάτωσης των αρτηριών, ενώ παράλληλα ενισχύονται ορισµένοι 

παράγοντες της θρόµβωσης και της πήξεως [Thambyrajah et al 2000, Woo et al 

1997, Welch et al 1998].  

Αρκετές µελέτες συνηγορούν ότι η αύξηση της οµοκυστεΐνης στον ορό αποτελεί 

έναν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήµατα, όµοιο µε 

εκείνο του καπνίσµατος ή της υπερλιπιδαιµίας [Glueck et al 1995, Graham et al 

1997].  

  Εκτός τούτου η αύξηση των επιπέδων της οµοκυστεΐνης στον ορό έχει συσχετιστεί 

µε την έκταση της στεφανιαίας αθηροσκληρώσης [Montalescot et al 1997, Verhoef 

et al 1997, Tsai et al 2000]. Στους ασθενείς µε επιβεβαιωµένη αγγειογραφικά ΙΚΝ η 

οµοκυστεΐνη θεωρείται ένας σηµαντικός δείκτης πρόβλεψης οψίµων καρδιακών 

συµβαµάτων [Stubbs et al 2000], 
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  καθώς και την αυξηµένη θνητότητα ανεξάρτητα από τους κλασσικούς παράγοντες 

κινδύνου [Nygard et al1997, Anderson et al 2000]. 

Στην εν λόγω µελέτη εξετάζουµε την υπόθεση ότι η αυξηµένη συγκέντρωση της 

tHcy στον ορό θα µπορούσε ποσοτικά να συσχετισθεί µε τον βαθµό της 

στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης, όπως εκφράζεται από τον αριθµό των 

στεφανιαίων αρτηριών µε σηµαντική στένωση σε ασθενείς µε ΙΚΝ.  

 
 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ και ΜΕΘΟ∆ΟΙ : Η µελέτη αυτή περιέλαβε 155 ασθενείς (135 

άνδρες και 20 γυναίκες) µε γνωστή στεφανιαία νόσο. Ολοι οι ασθενείς 

υποβλήθηκαν σε εκλεκτική στεφανιογραφία στο νοσοκοµείο µας σε χρονική 

περίοδο δύο ετών. 

Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για κάθε ασθενή, τα κριτήρια εισαγωγής και 

αποκλεισµού έχουν αναφερθεί σε προηγούµενη παράγραφο. 

Αγγειογραφικός προσδιορισµός: Η εκλεκτική στεφανιογραφία γινόταν µε 

καθετηριασµό της µηριαίας αρτηρίας µε 6F JL4, JR4 Pigtail διαγνωστικό 

καθετήρα και καταγραφή σε 35mm film. Υπολογίστηκε η διάµετρος της 

στένωσης και έγινε ακολούθως ταξινόµηση σε σηµαντική (> 70%) και µη 

σηµαντική (< 70%).  

Ο αριθµός των στενωµένων αρτηριών εκτιµήθηκε µε οπτική εικόνα από δύο 

έµπειρους εξειδικευµένους καρδιολόγους, οι οποίοι δεν γνώριζαν τα επίπεδα της 

tHcy των ασθενών. Για τον υπολογισµό των στενωµένων αρτηριών 

χρησιµοποιήσαµε µια κλινική µέθοδος βαθµολόγησης των αγγείων η οποία 

συσχετίζεται στενά µε την έκταση της στεφανιαίας αθηρωµάτωσης [Sullivan et al 

1990, Nakagomi et al 1996]. 

Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 4 οµάδες αναλόγως του αριθµού των 

προσβεβληµένων αρτηριών (0, 1, 2 και 3). Η ΙΚΝ ταξινοµήθηκε ως 0 

(φυσιολογικά αγγεία), 1 (νόσος 1-αγγείου), 2 (νόσος 2- αγγείων), ή 3 (νόσος 3-

αγγείων). 
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Αποτελέσµατα της δεύτερης µελέτης:  

 
Α) Η µελέτη αυτή περιέλαβε 155 ασθενείς µε γνωστή στεφανιαία νόσο, τα 

χαρακτηριστικά των ασθενών περιγράφονται στον Πίνακα 5. Στον Πίνακα 6 

παραθέτουµε τα επίπεδα της οµοκυστεΐνης, φυλλικού, B12, Κρεατινίνης, καθώς 

και των λιπιδαιµίων των ασθενών οι οποίοι έχουν χωρισθεί σε 4 οµάδες ανάλογα 

µε τον αριθµό των στενωµένων στεφανιαίων αρτηριών.  

 

 

      Πίνακας 5. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών [οι τιµές 

εκφράζονται ως απόλυτος αριθµός (εκατοστιαία αναλογία) ή ενδιάµεση τιµή 

(διακύµανση)]. 

 Ασθενείς µε ΙΚΝ 

( ν=155) 

Ηλικία (χρόνια) 63 (34 – 77) 

Άνδρες 135 (87.1%) 

Καπνιστές 68 (43.9%) 

∆ιαβητικοί ασθενείς 48 (31.0%) 

Υπερτασικοί ασθενείς 89 (57.4%) 

∆υσλιπιδαιµικοί ασθενείς 118 (76.1%) 

BMI (Kg/m2) 28.0 (18.1 – 35.9) 

 

      ΙΚΝ =Ισχαιµική Καρδιακή Νόσο, BMI =∆είκτης Μάζας Σώµατος. 
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Πίνακας 6. Επίπεδα της οµοκυστεΐνης, φυλλικού, B12, κρεατινίνης, καθώς και 

των λιπιδίων των ασθενών οι οποίοι έχουν χωρισθεί σε 4 οµάδες ανάλογα µε 

τον αριθµό των στενωµένων  στεφανιαίων αρτηριών  

 

 0 Αγγείο 

(ν = 17) 

1 Αγγείο 

(ν = 56) 

2 Αγγείο 

(ν = 38) 

3 Αγγείο 

(ν = 44) 

tHcy (µmol/l) 11.6 

(6.7 - 17.2) 

13.4 

(7.4 - 25.2) 

13.5 

(7.5 - 29.7) 

14.1 

(7.4 – 45.9) 

Φυλλικό 

(ng/ml) 

7.7 

(5.5 – 11.4) 

6.6 

(2.5 – 9.6) 

7.6 

(3.1 – 20.0) 

6.9 

(2.8 – 13.6) 

ΒιταµίνηB12 

(pg/ml) 

399 

(116 – 2000) 

358 

(147–1875) 

324 

(173–2000) 

395 

(82 – 1622) 

Κρεατινίνη 

(mg/dl) 

0.8 

(0.7 – 1.3) 

0.9 

(0.7 – 1.4) 

0.9 

(0.6 – 1.5) 

0.9 

(0.7 – 1.5) 

TC (mg/dl) 240 

(146 – 300) 

202 

(119 – 317) 

214 

(122 – 342) 

209 

(123 – 333) 

TG (mg/dl) 152 

(62 – 291) 

134 

(58 – 581) 

154 

(74 – 493) 

149 

(41 – 333) 

HDL (mg/dl) 43 

(30 – 64) 

35 

(17 – 71) 

38 

(23 – 73) 

38 

(19 – 65) 

LDL (mg/dl) 161 

(85 – 226) 

132 

(71 – 254) 

143 

(67 – 235) 

134 

(52 – 261) 

Lp(a) (mg/dl) 10 

(<5 – 80) 

18 

(<5 – 87) 

31 

(5 – 101) 

48 

(6 – 118) 

ApoAI (mg/dl) 122 

(97 – 140) 

102 

(88 – 145) 

109 

(77 – 126) 

103 

(75 – 143) 

ApoB100 

(mg/dl) 

117 

(76 – 197) 

104 

(45 – 160) 

103 

(65 – 142) 

103 

(55 –154) 

 

                                         [οι τιµές εκφράζονται ως ενδιάµεση τιµή (διακύµανση)].
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Β) Συσχέτιση της οµοκυστεΐνης, φυλλικού και Βιταµίνης Β12 µε την έκταση της 

στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης. Πίνακας 7. 

 

Πίνακας 7. Συσχέτιση της έκτασης της στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης µε τα 

επίπεδα οµοκυστεΐνης, φυλλικού και Βιταµίνης Β12, κρεατινίνη, λιπιδαιµικού 

profile, και άλλων παραγόντων κινδύνου [Spearman's correlation (rs)]. 

 rs P 

tHcy 0.19 0.017 

Φυλλικό οξύ -0.02 N.S. 

Βιταµίνη Β12 0.01 N.S. 

Κρεατινίνη 0.17 < 0.05 

TC -0.01 N.S. 

TG 0.06 N.S. 

HDL 0.04 N.S. 

LDL -0.03 N.S. 

Lp(a) 0.25 < 0.05 

ApoAI -0.27 < 0.01 

ApoB100 -0.16 N.S. 

Ηλικία 0.10 N.S. 

Σακχαρώδη ∆ιαβήτη 0.30 < 0.0001 

Αρτηριακή Υπέρταση 0.13 N.S. 

Κάπνισµα -0.05 N.S. 

BMI 0.03 N.S. 

Για τις συντοµεύσεις βλέπε πίνακα 3. 

Βρέθηκε σηµαντική θετική συσχέτιση (rs = 0.19; P = 0.017) µεταξύ οµοκυστεΐνης 

ορού και της έκτασης της στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης (όπως αυτή εκφράζεται 

µε τον αριθµό των αρτηριών πού έχουν σηµαντική στένωση) 

Παρ’όλο που δεν ευρέθη στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της έκτασης 

της στεφανιαίας νόσου και των επιπέδων του φυλλικού οξέος, εν τούτοις οι 

ασθενείς µε τιµές φυλλικού οξέος στο κατώτερο τεταρτηµόριο (Φυλλικό < 5.4 

ng/ml), είχαν περισσότερο εκτεταµένη νόσο όταν συγκριθούν µε εκείνους που 

είχαν µεγαλύτερες τιµές. (x2 = 8.10, p < 0.05). (Πίνακας 8). 
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Πίνακας 8. Συχνότητα κατανοµής της εκτάσεως της στεφανιαίας 

αθηρωµάτωσης αναλόγως των τιµών φυλλικού οξέος. 

Φυλλικό οξύ 0 Αγγεία 1 Αγγείο 2 Αγγεία 3 Αγγεία 

< 5.4 ng/dl 

(ν=43) 

0 16 14 13 

> 5.4 ng/dl 

(ν=112) 

17 40 24 31 

Σύνολο 17 56 38 44 

 

 

Γ) Συσχετίσεις των επιπέδων λιπιδίων  και κρεατινίνης ορού µε την έκταση της 

στεφανιαίας αθηρωµάτωσης (Πίνακας 7). 

Ο αριθµός των στενωµένων στεφανιαίων αρτηριών έχει σηµαντική θετική 

συσχέτιση µε τα επίπεδα Lp(a) ορού και αρνητική µε την apoA-I ορού, [(rs = 

0.25; P < 0.05 και rs = -0.27; P < 0.01, αντιστοίχως (ν=67)]. Με τα λοιπά λιπίδια 

δεν υπήρχαν σηµαντικές συσχετίσεις. 

Εκεί πού είχαµε σηµαντική θετική συσχέτιση ήταν µεταξύ κρεατινίνης ορού και 

της έκτασης της νόσου (rs = 0.17; P < 0.05). 

Να διευκρινίσουµε ότι εκείνοι που ελάµβαναν θεραπεία µε στατίνη (ν = 37), και 

εκείνοι που δεν έπαιρναν, είχαν όµοια επίπεδα κρεατινίνης ορού [ενδιάµεση τιµή 

(διακύµανση): 1.0 (0.7 – 1.5) mg/dl έναντι 0.9 (0.6 – 1.5) mg/dl, αντιστοίχως, P > 

0.05] 

∆) Συσχετίσεις άλλων παραγόντων κινδύνου µε την έκταση της στεφανιαίας 

αθηρωµάτωσης (Πίνακας 7). 

Η παρουσία του σακχαρώδη διαβήτη ήταν η µόνη από τους πέντε κλασικούς 

παράγοντες κινδύνου για ισχαιµική καρδιοπάθεια, που είχε σηµαντική θετική 

συσχέτιση µε την έκταση της στεφανιαίας αθηρωµάτωσης, (rs = 0.30; P < 

0.0001). 

Ε) Συσχετίσεις της οµοκυστεΐνης µε φυλλικό οξύ, βιταµίνη Β12, κρεατινίνη, 

λιπίδια και άλλους παράγοντες κινδύνου. 
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Η συγκέντρωση των επιπέδων της οµοκυστεΐνης συσχετίζεται σηµαντικά µε την 

κρεατινίνη ορού και αρνητικά µε φυλλικό και Β12 (rs = 0.39; P < 0.0001, rs = -

0.19; P < 0.0001 και rs = -0.20; P = 0.01, αντιστοίχως). 

∆εν βρέθηκε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ οµοκυστεΐνης και λιπιδίων ορού. 

Η συγκέντρωση των επιπέδων οµοκυστεΐνης ορού δεν διέφερε σηµαντικά στις 

οµάδες ασθενών µε ή χωρίς την παρουσία των κλασικών παραγόντων κινδύνου.  

 

 

 

 

 

48385718N =

Αριθµός στενωµένων αγγείων

3210

tHc
y
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗΣ 
ΟΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ. 

 
 

 

 
* p=0.01 

 

Από την µελέτη προκύπτει µια σηµαντική θετική συσχέτιση      (rs=0.19; 

P=0.017) µεταξύ tHcy ορού µε την έκταση της στεφανιαίας 

αθηρωσκληρώσεως, (αυτό εκφράζεται από τον αριθµό των στεφανιαίων 

αρτηριών µε σηµαντική στένωση).  
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ 

ΑΘΗΡΩΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α Lp(a) 
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* p<0.05 
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Ο αριθµός των στενωµένων αρτηριών συσχετίζεται θετικά µε τα 

επίπεδα  Lp(a)  στον ορό [(rs = 0.25; P < 0.05)]. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
Τα αποτελέσµατα της µελέτης µας έδειξαν ότι οι ασθενείς µε ΙΚΝ είχαν 

σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα οµοκυστεΐνης ορού σε σύγκριση µε τους 

µάρτυρες. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι παρόµοια µε εκείνα της διεθνούς 

βιβλιογραφίας, όπου άτοµα µε υψηλά επίπεδα οµοκυστεΐνης είναι όχι µόνο σε 

αυξηµένο κίνδυνο για ισχαιµικό επεισόδιο [Stamfer et al. 1992, Wald et al. 1998, 

Whincup et al. 1999, Bots et al. 1999], αλλά συνήθως έχουν και περισσότερο 

εκτεταµένη αθηροσκλήρωση. Από την ανάλυση προκύπτει ότι τα επίπεδα της 

οµοκυστεΐνης αυξάνονται σηµαντικά αναλόγως του αριθµού των στενωµένων 

στεφανιαίων αγγείων. Την συσχέτιση των επιπέδων της οµοκυστεΐνης και του 

αριθµού των στενωµένων στεφανιαίων αγγείων έχουν επιβεβαιώσει και άλλοι 

ερευνητές [Schnyder G, et al. 2001, Chao C et al. 1999, von Eckardstein A, et 

al.1994]. Υπάρχουν και µερικές δηµοσιεύσεις µε αντίθετα αποτελέσµατα [Kang 

SS, et al. 1993, Wilcken DE, et al 1996]. 

Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν επίσης ότι η συσχέτιση µεταξύ επιπέδων 

οµοκυστεΐνης και της έκτασης της στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης ήταν 

ανεξάρτητη από την παρουσία ή την απουσία των άλλων κλασσικών παραγόντων 

κινδύνου, όπως η υπέρταση, η δυσλιπιδαιµία, το κάπνισµα και η παχυσαρκία. 

Οι ασθενείς είχαν σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα φυλλικού, όπως αναδεικνύεται 

υπάρχει αντίστροφη συσχέτιση µεταξύ επιπέδων οµοκυστεΐνης και φυλλικού. 

Έχει συζητηθεί προηγούµενα ο ρόλος του φυλλικού στο µεταβολισµό της 

οµοκυστεΐνης, χαµηλά επίπεδα φυλλικού συνεπάγεται αυξηµένη οµοκυστεΐνης 

ορού [Haynes et al 2002]. 

Από την ανάλυση των επιµέρους συστατικών των τροφών προσδιορίσαµε την 

ηµερήσια πρόσληψη φυλλικού οξέος, όµως δεν βρέθηκε συσχέτιση µε τα επίπεδα 

φυλλικού του ορού.  

Οι διαιτητικές πηγές πρόσληψης φυλλικού στον πληθυσµό µας εκτός από τα 

φρούτα και τα λαχανικά περιλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό τροφών. Η έλλειψης 

στατιστικής συσχετίσεως µεταξύ του προσλαµβανόµενου φυλλικού από τις 

τροφές και εκείνου του ορού θα µπορούσε να εξηγηθεί λόγω της διαφορετικής 

βιοδιαθεσιµότητας του φυλλικού από τις διάφορες τροφές [Brouwer et al. 1999],  
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ή από την µειωµένη ακρίβεια της χηµικής ανάλυσης των µικροσυστατικών που 

προέρχονται από διάφορες συνταγές της Ελληνικής κουζίνας. 

Το γεγονός ότι οι ισχαιµικοί ασθενείς είχαν σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα 

φυλλικού όπως και µειωµένη ηµερήσια πρόσληψη φυλλικού συγκρινόµενη µε 

τους υγιείς µάρτυρες δείχνει µια σχέση µεταξύ προσλήψεως και της 

συγκέντρωσης του φυλλικού στον ορό. 

Επίσης δεν υπήρχε συσχέτιση του φυλλικού και του αριθµού των 

προσβεβληµένων αγγείων. Όµως οι ασθενείς εκείνοι που είχαν τιµές φυλλικού 

<5.4 ng/ml είχαν περισσότερο εκτεταµένη αθηροσκλήρωση των στεφανιαίων 

όταν συγκρινόταν µε τους υπόλοιπους ασθενείς.  

Η ηµερήσια πρόσληψη βιταµίνης Β12 στους ισχαιµικούς ασθενείς ήταν 

υψηλότερη από εκείνη των µαρτύρων. Ο ανθρώπινος οργανισµός δεν έχει την 

δυνατότητα να συνθέτει βιταµίνη Β12, αυτή προσλαµβάνεται από τις τροφές και 

συγκεκριµένα από τα ζωικά προϊόντα, ιδιαίτερα το κρέας. Η βιταµίνη Β12 θα 

µπορούσε να έχει ευεργετικό αποτέλεσµα στα επίπεδα οµοκυστεΐνης νηστείας 

[Appel et al. 2000], αλλά στους ασθενείς µας η βιταµίνη Β12 δεν συσχετίζεται µε 

τα επίπεδα της Hcy. Επίσης δεν είχαµε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ βιταµίνη Β12 

και τον αριθµό των προσβεβληµένων αγγείων. 

Από τα αποτελέσµατα γίνεται σαφές ότι αυξηµένη πρόσληψη φυλλικού από τις 

τροφές έχει σηµαντική επίδραση στά επίπεδα tHcy νηστείας, αντίθετα δεν 

φαίνεται να έχει επίδραση η βιταµίνη Β12. Το ποσοστό του προσλαµβανόµενου 

φυλλικού και στις δύο οµάδες, ασθενείς και µάρτυρες, ήταν σηµαντικά 

µικρότερου εκείνου που συνιστάται στην Ευρώπη, το οποίο είναι µεγαλύτερο από 

400 µgr/day [Kafatos & Codrington, 1999, de Bree et al. 1997, Hassapidou et al. 

2001].  

Από την ανάλυση αναδεικνύεται ότι οι ισχαιµικοί ασθενείς είχαν υψηλότερα 

επίπεδα οµοκυστεΐνης σε σύγκριση µε τους υγιείς µάρτυρες. Αυτό θα µπορούσε 

µερικώς να εξηγηθεί από την πολύ µικρή αύξηση των επιπέδων κρεατινίνης ορού. 

Τα επίπεδα της κρεατινίνης ορού έχουν θετική συσχέτιση αφ’ ενός µε την έκταση 

της στεφανιαίας αθηρωµάτωσης και αφ’ ετέρου την οµοκυστεΐνη ορού. 
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∆ηλαδή τα επίπεδα της tHcy αυξάνονται καθ’ όσον η νεφρική λειτουργία 

παρουσιάζει µια πολύ µικρή απόκλιση από την φυσιολογική. Τα νεφρά παίζουν 

έναν σηµαντικό ρόλο στον µεταβολισµό και την κάθαρση της tHcy λόγω της 

παρουσίας ενζύµων τα οποία συµµετέχουν στον µεταβολικό κύκλο της tHcy 

[Friedman et al. 2001]. Μικρές µεταβολές στην νεφρική λειτουργία αντανακλούν 

µια µέτρια βλάβη στην σπειραµατική διήθηση (GFR), η οποία είναι ένας 

ευαίσθητος δείκτης της νεφρικής λειτουργίας [Mann et al. 2003]. Όταν η 

σπειραµατική διήθηση µειώνεται, ο ενδονεφρικός µεταβολισµός της tHcy πέφτει, 

και φαίνεται πολύ πιθανό ότι η µείωση του µεταβολισµού και της νεφρικής 

κάθαρσης της tHcy θα µπορούσε να είναι µια από της αιτίες  της 

υπεροµοκυστεϊναιµίας στους ασθενείς αυτούς, συµβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη 

της αθηρωµάτωσης [Friedman et al. 2001]. Βέβαια δεν θα µπορούσαµε να 

αποκλείσουµε την πιθανότητα η αύξηση των επιπέδων της tHcy στον ορό να είναι 

συνέπεια εξωνεφρικής βλάβης στον µεταβολικό κύκλο της  tHcy, ή και 

συνδυασµός αυτών. Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσµατα µια νέα σκέψη έρχεται 

στην επιφάνεια, ότι η εξέλιξη της νεφρικής αθηροσκληρώσεως είναι παράλληλη 

µε εκείνη των στεφανιαίων αγγείων.   

Από την ανάλυση επίσης γίνεται εµφανές ότι οι ασθενείς µε ισχαιµική 

καρδιοπάθεια έχουν χαµηλότερη διαιτητική πρόσληψη φυτικών ινών σε σύγκριση 

µε τους µάρτυρες.  

Η µεγάλη διαιτητική πρόσληψη ινών, οι οποίες περιέχονται σε αυξηµένη 

συγκέντρωση στα φρούτα, λαχανικά, όσπρια και δηµητριακά, έχει συσχετισθεί µε 

µικρό κίνδυνο για ΙΚΝ [Rimm et al.1996, Liu et al. 2002]. Η ηµερήσια πρόσληψη 

ινών συσχετίζεται µε τα επίπεδα φυλλικού στον ορό, αυτό δικαιολογείται από το 

γεγονός ότι έχουν κοινές πηγές προέλευσης. 

Ένα εξ’ ίσου σηµαντικό δεδοµένο έχουµε από την ανάλυση των αποτελεσµάτων, 

οι ασθενείς είχαν χαµηλότερη πρόσληψη σε ωµέγα -3 λιπαρά οξέα. Είναι 

αποδεδειγµένη µε πολλαπλές µελέτες η ωφελιµότητα των ωµέγα -3 λιπαρών 

οξέων στην στεφανιαία νόσο. [AHA Scientific Statement 2001, Hu & Willet 

2003]. 
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Σε µία µεγάλη µετανάλυση ο Bucher και οι συνεργάτες του δείχνουν ότι η 

αυξηµένη πρόσληψη των ωµέγα -3 λιπαρά οξέα µειώνουν την συνολική 

θνητότητα, εκείνη που οφείλεται σε έµφραγµα µυοκαρδίου και σε αιφνίδιο 

θάνατο ασθενών µε αποδεδειγµένη ΙΚΝ [Bucher et al. 2002]. Θεωρείται 

σηµαντικό σε ασθενείς µε ΙΚΝ να αυξηθεί η πρόσληψη ωµέγα -3 λιπαρών οξέων 

από ψάρια, συµπληρώµατα διατροφής µε λάδι ψαριού, ή πηγές φυτικής 

προελεύσεως [Carroll &.Roth, 2002]. 

Οι ασθενείς µε ΙΚΝ είχαν χαµηλά επίπεδα στον ορό των TC, LDL-C, HDL-C, 

apoB, apoA και υψηλά τριγλυκερίδια, Lp(a) όταν συγκρίθηκαν µε τους µάρτυρες. 

Σε προηγούµενη µελέτη [Papakonstantinou et al. 2002], είχαµε δείξει ότι τα 

χαµηλά επίπεδα HDL-C ήταν η κύρια διαταραχή των ασθενών µε οξύ έµφραγµα 

µυοκαρδίου στην νότια Ελλάδα. ∆ηλαδή το λιπιδαιµικό προφίλ στην περιοχή µας 

στους ΙΚΝ ασθενείς χαρακτηρίζεται από χαµηλά επίπεδα HDL-C και υψηλά TGs, 

εκτός τούτου  HDL-C, apoA, και Lp(a) δεν εξαρτώνται από την δίαιτα [Katan et 

al, 1995].  

Τα επίπεδα της Lp(a) στον ορό των ασθενών µας έχουν µια σηµαντική θετική 

συσχέτιση µε τον αριθµό των στενωµένων στεφανιαίων αγγείων, και καµία 

συσχέτιση µε την συγκέντρωση της tHcy, ακόµη υπήρχε µια αρνητική συσχέτιση 

µεταξύ tHcy ορού και apoA-Ι. 

Στους ασθενείς µας υπήρχε µια σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ της 

παρουσίας σακχαρώδη διαβήτη (Σ∆) και της έκτασης της στεφανιαίας 

αθηρωµατώσεως, ενώ δεν είχαµε διαφορά στην συγκέντρωση της tHcy µεταξύ 

διαβητικών και µη διαβητικών. Ο Σ∆ είναι ένας από τους κύριους παράγοντες 

κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο [Grundy SM et al.1999, Kalogeropoulou K et 

al.2002]. Ο συνδυασµός Σ∆ και αυξηµένα επίπεδα tHcy παρέχει έναν πολλαπλό 

κίνδυνο για ΙΚΝ [Audelin MC et al. 2001]. Ο µηχανισµός δια µέσου του οποίου 

αλληλεπιδρά ο Σ∆ µε την tHcy στην ΙΚΝ δεν είναι ακόµη γνωστός. Υπάρχουν 

διάφορες πειραµατικές µελέτες σε κουνέλια, οπού βρέθηκε η αυξηµένη tHcy, 

παρουσία του Σ∆ ασκούν επιβλαβή δράση στο σύστηµα µονοξείδιο του αζώτου 

(ΝΟ) [Shukla N et al. 2002]. 
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Όσο αφορά το κάπνισµα υπήρχε µια σηµαντική διαφορά µεταξύ ασθενών και 

µαρτύρων (46.1% έναντι 28.3%), το ποσοστό των µαρτύρων  που καπνίζουν είναι 

πολύ χαµηλό, µία εξήγηση θα µπορούσε να είναι το γεγονός ότι ο πληθυσµός 

αυτός (µάρτυρες) είναι επιλεγµένος πληθυσµός, είναι άτοµα υγιή, απάντησαν 

στην πρόσκληση για αιµατολογικό έλεγχο, γενικά ενδιαφέρονται για την υγεία 

τους, οπότε ανήκουν σε οµάδα πληθυσµού µε αναµενόµενο χαµηλό ποσοστό 

καπνίσµατος. Τέλος είναι γνωστά τα αρνητικά αποτελέσµατα του καπνίσµατος 

στα επίπεδα της  HDL-C και TGs [Mikhailidis et al.1998]. 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια στην Κρήτη έχουµε µία σταδιακή αύξηση της 

καρδιαγγειακής νόσου [Voukiklaris et al. 1996]. Αυτό θα µπορούσε να αποδοθεί 

στης αλλαγές του τρόπου ζωής, διατροφής και την µείωση της φυσικής άσκησης, 

πού έχουν γίνει τα χρόνια αυτά [Kafatos et al. 2000]. Υπήρξε µια βαθµιαία 

εγκατάλειψη της παραδοσιακής Κρητικής διαίτης, µε αυξηµένη πρόσληψη 

κορεσµένων λιπών  (+25%) και µείωση των µονοακορέστων (-20%), 

σηµειώνοντας µεγάλη κατανάλωση κόκκινου κρέατος και τυριών µε ταυτόχρονη 

µείωση της ηµερήσιας πρόσληψης φρούτων, λαχανικών, ψωµιού και φυτικών 

ινών [Kafatos et al.1997]. Η µειωµένη πρόσληψη φρούτων και λαχανικών, τα 

οποία ως γνωστών αποτελούν πολύ καλές πηγές φυλλικού, θα µπορούσε να 

οδηγήσει σε χαµηλά επίπεδα φυλλικού µε συνέπεια τα αυξηµένα επίπεδα 

οµοκυστεΐνης ορού [Tucker et al.1996]. 

Μεγάλη µελέτη σε ασθενείς µε εγκατεστηµένη στεφανιαία νόσο έδειξαν ότι η 

Μεσογειακή δίαιτα η οποία είναι πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και α-λινολενικό 

οξύ, µειώνει τα νέα καρδιαγγειακά συµβάµατα, σε σύγκριση µε  στεφανιαία 

άτοµα που έπαιρναν κανονική δίαιτα χαµηλή σε λιπαρά [relative risk, 0.28 (CI, 

0.15 to 0.53)], σε χρονικό διάστηµα 4 ετών, αλλά δεν άλλαξε διόλου η 

συνηθισµένη συσχέτιση µεταξύ των κυρίων παραγόντων κινδύνου και 

υποτροπών [de Lorgeril et al. 1999]. 

Σε στεφανιαίους ασθενείς τα επίπεδα Hcy ορού είναι ένας σηµαντικός δείκτης 

δευτερογενών συµβαµάτων [Stabbs et al. 2000], πιθανότατα συνεπεία 

αθηροσκληρωτικών αλλοιώσεων  [Knekt et al. 2001], µε αποτέλεσµα αύξηση της 

θνητότητας, ανεξαρτήτως των κλασσικών παραγόντων κινδύνου [Nygard et al. 

1997]. 

 103



Ο Wald και οι συν. έδειξαν προσφάτως ότι, µειώνοντας την συγκέντρωση της 

οµοκυστεΐνης κατά 3 µmol/L, (αυξάνοντας την πρόσληψη του φυλλικού οξέος), 

θα έχουµε µείωση του κινδύνου για ΙΚΝ κατά 16% (11% to 20%), εν τω βάθη 

φλεβική θρόµβωση για 25% (8% to 38%), και εγκεφαλικό επεισόδιο περί 24% 

(15% to 33%) [Wald et al. 2002]. 

Είναι ουσιαστικό να µειωθούν τα υψηλά επίπεδα της οµοκυστεΐνης στους 

ασθενείς µε στεφανιαία νόσο [Vrentzos et al. 2000]. Αυτό θα µπορούσε να 

επιτευχθεί µε αυξηµένη πρόσληψη φυλλικού, αφ΄ενός µε δίαιτα πλούσια σε 

φυλλικό [de Lorgeril et al. 1994, Singh et al.2000], αφ΄ετέρου µε συµπλήρωµα 

χαµηλών δόσεων φυλλικού [Brouwer et al. 1999, Riddell et al. 2000, Jacques et 

al. 1999, Rampersaud et al. 2003].  

Σε άτοµα µε επίπεδα Hcy > 10 µmol/L συνιστάται αυξηµένη πρόσληψη φυλλικού 

[Malinow et al.1999, de Bree et al. 1997]. 

 Η θεραπεία µε φυλλικό οξύ έχει δήξει ότι µειώνει τα επίπεδα της οµοκυστεΐνης 

και βελτιώνει σηµαντικά την δυσλειτουργία του ενδοθηλίου σε ασθενείς µε 

εγκατεστηµένη στεφανιαία νόσο [Title et al.2000, Verhaar et al. 2002, Willems et 

al.2002], αλλά το αποτέλεσµα στην καρδιαγγειακή θνητότητα και θνησιµότητα 

είναι ακόµα άγνωστη [Voutilainen et al.2001]. 

Συµπερασµατικά: θα λέγαµε ότι µε βάση τα δεδοµένα µας είναι επιβεβληµένη η 

αυξηµένη ηµερήσια πρόσληψη φυτικών ινών, φυλλικού, ωµέγα-3- λιπαρών 

οξέων (κύριων συστατικών της παραδοσιακής Κρητικής Μεσογειακής δίαιτας). 

Για τους ήδη ισχαιµικούς ασθενείς, εκτός από την προσαρµογή της δίαιτας, 

θεωρείται αναγκαίο η χορήγηση συµπληρώµατος µε φυλλικό οξύ. Τέλος τα 

αυξηµένα επίπεδα της οµοκυστεΐνης προβλέπουν µια εκτεταµένη στεφανιαία 

αθηρωµάτωση, ανεξάρτητα από τους άλλους κλασσικούς παράγοντες κινδύνου, 

εκτός του Σ∆.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆. 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΤΗ 

 
Επιδηµιολογική µελέτη στο γενικό πληθυσµό, προσδιορισµός των 

επιπέδων οµοκυστεΐνης σε υγιείς ενήλικες στην Κρήτη. 
 

Τα αυξηµένα επίπεδα της ολικής οµοκυστεΐνης (tHcy) στον ορό θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν δείκτης εξέλιξης της αθηροσκληρωτικής διαδικασίας, 

προβλέποντας καρδιαγγειακά συµβάµατα σε ασθενείς µε γνωστή στεφανιαία 

νόσο [Knekt P et al. 2001], και αυξηµένη θνησιµότητα, ανεξάρτητα από τους 

κλασσικούς παράγοντες κινδύνου [Nygard O et al. 1997]. 

Πολλαπλές µελέτες έχουν δείξει µια ισχυρή αντίστροφη συσχέτιση µεταξύ 

προσλαµβανοµένου φυλλικού µε την διατροφή, επιπέδων φυλλικού στον ορό, µε 

τα επίπεδα της tHcy ορού [Boushey et al. 1995, Nygard O et al. 1998].  

Έχει γίνει ήδη γνωστό ότι η αύξηση της συγκέντρωσης του φυλλικού ορού οδηγεί 

σε αύξηση του 5-Μεθυλτετραύδροφυλλικού (5-MTHF), το οποίο µε την σειρά 

του αυξάνει το ποσοστό της οµοκυστεΐνης που επαναµεθυλιώνεται σε µεθειονίνη, 

µειώνοντας έτσι τα επίπεδα της tHcy στην κυκλοφορία [Haynes et al. 2002]. 

Στον γενικό πληθυσµό τα επίπεδα της tHcy στον ορό εξαρτώνται σε µεγάλο 

βαθµό από της διαιτητικές συνήθειες, η δε οµοκυστεΐνη ορού θα µπορούσε να 

θεωρηθεί ένας δείκτης κινδύνου που σχετίζεται κυρίως µε την διαιτητική 

συµπεριφορά και δευτερευόντως ως αιτία αθηροθρώµβωσης [Falk E et al. 2001, 

de Bree  A et al. 2001]. 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν είναι τελεσίδικα αποδεδειγµένο ότι τα 

αυξηµένα επίπεδα της tHcy στο πλάσµα αποτελούν ανεξάρτητο και αυτοδύναµο 

παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία επεισόδια στον γενικό πληθυναµοσµό που 

είναι ελεύθερος καρδιαγγειακής νόσου. 

Ετσι, ενώ από από µια µεγάλη µετανάλυση µελετών παρατήρησης προκύπτει ότι 

τα αυξηµένα επίπεδα της tHcy αποτελούν έναν ανεξάρτητο δείκτη πρόβλεψης της  
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καρδιαγγειακής νόσου στον υγιή πληθυσµό [The Homo- Studies- Collaboration 

2002], οι Hung και οι συνεργάτες σε µία 29-χρονη µελέτη δεν απέδειξαν ότι 

υψηλά επίπεδα φυλλικού και βιταµίνης Β12 στον ορό µειώνουν τον κίνδυνο για 

θανατηφόρο καρδιαγγειακό επεισόδιο στον γενικό πληθυσµό [Hung J et al. 

2003]. 

Έχει γίνει ήδη εκτενή αναφορά στην ευεργετική δράση της Κρητική δίαιτας, στις 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες, και στην σχέση που θα µπορούσε να έχει µε την 

αυξηµένη πρόσληψη φυλλικού, βιταµινών Β6 και Β12 κατά συνέπεια µείωση των 

επιπέδων tHcy στον ορό [Kafatos et al. 1997, Appel et al. 2000, Riddell et al. 

2000]. 

Στόχος της επιδηµιολογικής αυτής µελέτης ήταν να προσδιορίσουµε τα επίπεδα 

της tHcy στον ορό, ιδιαίτερα την διαιτητική πρόσληψη φυλλικού οξέως, καθώς 

την διατροφική κατάσταση των υγιών ατόµων πού ζουν στην Κρήτη και 

ακολουθούν Μεσογειακή τύπου δίαιτα.  
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Αποτελέσµατα επιδηµιολογικής µελέτης: 
 

Α - Χαρακτηριστικά των ατόµων: 

Στον πίνακα 1 αναγράφονται τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 304 υγιών 

ατόµων της µελέτης µας.  

Η ηµερήσια διαιτητική πρόσληψη των επιµέρους συστατικών των τροφών 

περιγράφονται στον πίνακα 2. 

Τέλος στον πίνακα 3 καταγράφονται τα επίπεδα της  tHcy, φυλλικού, Β12 και 

κρεατινίνης καθώς και τα λιπίδια των ατόµων. 

 

 Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά φυσιολογικών ατόµων του γενικού 

πληθυσµού [οι τιµές εκφράζονται ως απόλυτος αριθµός (εκατοστιαία αναλογία) ή 

ενδιάµεση τιµή (διακύµανση)]. 

 

 Άτοµα 

(ν = 307) 

Ηλικία (χρόνια) 59 (18 – 76) 

Άνδρες 198 (64.5%) 

Καπνιστές 106 (34.7%) 

BMI (Kg/m2) 26.7 (15.6 – 41.1) 

         BMI = ∆είκτης Μάζας Σώµατος. 
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 Πίνακας 2. Ηµερήσια πρόσληψη των συστατικών διατροφής στον γενικό 

πληθυσµό [οι τιµές εκφράζονται ως ενδιάµεση τιµή (διακύµανση)]. 

 

 

 

Υγιή άτοµα 

(ν = 307) 

Πρωτεΐνη (g) 65.0 (16.9 – 210.4) 

Ολικά Λίπη (g) 97.6 (43.7 – 220.9) 

Υδατάνθρακες (g) 159.4 (43.4 – 671.1) 

Φυτικές ίνες (g)  18.8 (4.7 – 54.4) 

Θερµίδες (Kcal) 1845 (804 – 4261) 

Βιταµίνη B12 (µg) 2.2 (0.1 – 18.7) 

Φυλλικό (µg) 241 (68 - 1105) 

Χοληστερόλη (mg) 198 (22 – 1377) 

SFA (g) 22.7 (6.1 – 93.1) 

MUFA (g) 51.8 (12.5 – 96.1) 

PUFA (g) 10.0 (3.6 – 31.4) 

Total trans unsaturated (g) 1.0 (0.1 – 7.6) 

Ω-6(g) 8.4 (2.6- 27.6) 

Ω-3 (g) 0.6 (0.2 – 4.8) 

 

SFA =Κεκορεσµένα λιπαρά οξέα, MUFA = Μονο-ακόρεστα λιπαρά οξέα;  

PUFA = Πολύ-ακόρεστα λιπαρά οξέα, Ω-6 = ωµέγα-6-λιπαρά οξέα, 

Ω-3 = ωµέγα-3-λιπαρά οξέα. total trans unsaturated = Ολικά υδρογονωµένα       

ακόρεστα λιπαρά οξέα. 
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          Πίνακας 3. Επίπεδα Hcy, φυλλικού, βιταµίνης B12, κρεατινίνης και λιπιδίων των 

           φυσιολογικών ατόµων  [οι τιµές εκφράζονται ως ενδιάµεση τιµή (διακύµανση)]. 

 

 Άτοµα 

(ν = 307) 

tHcy (µmol/L) 11.6 (2.7 – 44.7) 

Φυλλικό οξύ (ng/ml) 7.9 (1.9 – 15.8) 

Vitamin B12 (pg/ml) 349 (91 – 1072) 

Cr (mg/dl) 0.8 (0.5 – 1.4) 

TC (mg/dl) 231 (144 – 421) 

TG (mg/dl) 114 (21 – 542) 

HDL-C (mg/dl) 50 (28 – 93) 

LDL-C (mg/dl) 155 (58 – 365) 

Lp(a) (mg/dl) 12 (2 –118) 

 apoAI (mg/dl) 136 (84 – 213) 

 apoB (mg/dl) 116 (35 – 179) 

 

 tHcy =Ολική Οµοκυστείνη, Cr =Κρεατινίνη, TC =Ολική Χοληστερόλη, TG    

=Τριγλυκερίδια, HDL-C =υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνη, LDL-C = 

χαµηλής-πυκνότητας λιποπρωτεϊνης, Lp(a) = λιποπρωτεϊνη (a), apoAI = 

απολιποπρωτεϊνη A-I, apoB100 = απολιποπρωτεϊνη B100. 
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Β - ∆ηµογραφικά στοιχεία, ηµερήσια  διαιτητική πρόσληψη συστατικών, φυλλικό 

οξύ, Β12, κρεατινίνης καθώς και τα λιπίδια του πληθυσµού µας ο οποίος έχει 

κατανεµηθεί σε 7 οµάδες αναλόγως την περιοχή όπου κατοικεί: 

Η ηµερήσια διαιτητική πρόσληψη, τα δηµογραφικά και βιοχηµικά 

χαρακτηριστικά των υγιών ατόµων, ο διαχωρισµός των ατόµων σε 7 οµάδες 

αναλόγως την περιοχή όπου κατοικεί, περιγράφονται στους πίνακες 5 και 6 

αντιστοίχως.  

 

Ηµερησία πρόσληψη Φυλλικού  
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• ηµερήσια πρόσληψη στην παραδοσιακή Κρητική δίαιτα : 559 µgr/day. 
• η συνιστώµενη στην Ευρώπη: 400 µgr/day. 

• Kafatos et al. J Am Diet Assoc 2000;100:1487-93.             
•Kafatos & Codrington Public Health Nutr 2001;4:(2A).  
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Πίνακας 5. Ηµερήσια διαιτητική πρόσληψη υγιών ατόµων στο γενικό πληθυσµό και ο διαχωρισµός αυτών σε 7 οµάδες αναλόγως την περιοχή όπου 

κατοικούν.[οι τιµές εκφράζονται ως ενδιάµεση τιµή (διακύµανση)].  

 Καστέλι 

(ν=33) 

Αγ Βαρβάρα

(ν=20) 

Μοίρες 

ν=19) 

Αρκαλοχώρι

(ν=28) 

Βιάνος 

(ν=36) 

Χάρακας 

(ν=37) 

Αρχάνες 

(ν=30) 

Πρωτεϊνες (g)*** 67 (34-210) 73 (25-114) 63 (17-120) 53 (29-102) 73 (26-184) 76 (36-161) 50 (18-83) 

Ολικό λίπος (g)*** 103 (60-221) 87 (34-170) 80 (35-141) 84 (34-140) 105 (74-180) 98 (39-194) 101 (49-140) 

Υδατά/κες (g)*** 157 (71-427) 148 (73-312) 143 (73-671) 152 (83-349) 213 (122-316) 178 (92-445) 126 (43-262) 

Ίνες (g)***  17.6 (4.7-39.2) 17.7 (73.4-311.7) 15.7 (8.1-51.0) 16.9 (8.2-30.5) 26.3 (12.2-54.4) 20.3 (7.7-43.7) 12.3 (7.0-32.5) 

Θερµίδες (Kcal)*** 1840 (1065-3627) 1679 (885-2740) 1674 (804-4261) 1673 (901-2815) 2111 (1377-3502) 1924 (1024-3777) 1670 (843-2834) 

Βιταµίνη B12 (µg)* 2.1 (0.6-10.9) 3.0 (0.3-11.3) 2.9 (0.5-10.8) 1.9 (0.2-15.0) 2.4 (0.2-15.8) 3.5 (0.8-18.7) 1.9 (0.3-3.8) 

Φυλλικό (µg)*** 284 (117-434) 201 (80-390) 163 (83-601) 226 (111-435) 380 (171-1106) 263 (91-874) 166 (68-416) 

Χολη/λη(mg)** 291 (39-965) 245 (55-402) 235 (65-1377) 146 (22-506) 220 (25-590) 227 (84-853) 148 (18-255) 

MSFA (g)*** 54.4 (37.0-85.1) 44.7 (12.5-96.1) 33.7 (19.7-62.1) 45.3 (14.5-67.6) 59.0 (27.3-85.8) 48.4 (14.0-93.2) 58.1 (21.6-74.0) 

PSFA (g)*** 10.2 (7.0-20.4) 8.9 (3.7-15.0) 8.1 (3.6-18.4) 9.2 (4.6-17.9) 11.9 (8.2-30.2) 11.2 (3.9-31.4) 9.9 (4.4-13.3) 

W6 (g)*** 8.8 (5.2-18.0) 7.7 (2.8-13.0) 7.1 (0.5-15.0) 7.4 (3.7-15.7) 9.3 (6.1-25.6) 9.6 (3.1-27.6) 8.2 (3.9-12.1) 

 MUFA = Μονο-ακόρεστα λιπαρά οξέα, PUFA = Πολύ-ακόρεστα λιπαρά οξέα, Ω-6 = ωµέγα-6-λιπαρά οξέα. 

 *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. (One-way analysis of variances, ANOVA). 
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Πίνακας 6. ∆ηµογραφικά και βιοχηµικά χαρακτηριστικά των υγιών ατόµων, ο διαχωρισµός αυτών σε 7 οµάδες αναλόγως την περιοχή όπου 

κατοικεί. [οι τιµές εκφράζονται ως απόλυτος αριθµός (εκατοστιαία αναλογία) ή ενδιάµεση τιµή (διακύµανση)].  

 

 Καστέλι 

(ν=33) 

Αγ Βαρβάρα

(ν=20) 

Μοίρες 

(ν=19) 

Αρκαλοχώρι

(ν=28) 

Βιάνος 

(ν=36) 

Χάρακας 

(ν=37) 

Αρχάνες 

(ν=30) 

Ηλικία (έτη)*** 62 (49-74) 45 (33-66) 67 (49-74) 58 (44-74) 63 (45-77) 59 (47-78) 72 (51-76) 

Άνδρες*** 29 (87.9%) 12 (60.0%) 10 (52.6%) 18 (64.3%) 15 (41.7%) 27 (73.0%) 30 (100.0%) 

Cr (mg/dl)*** 0.8 (0.7-1.1) 0.75 (0.6-1.0) 0.7 (0.6-0.8) 0.75 (0.5-1.4) 0.7 (0.6-1.1) 0.8 (0.6-1.4) 0.9 (0.7-1.4) 

B12 (pg/ml)* 322 (91-721) 404 (150-884) 409 (109-990) 288 (107-666) 312 (120-837) 370 (132-1000) 364 (154-720) 

Φυλλικό (ng/ml)*** 9.0 (4.3-14.3) 7.5 (3.5-13.1) 9.1 (3.9-14.4) 8.6 (1.9-15.5) 8.0 (4.6-13.2) 6.2 (3.0-12.4) 6.4 (2.4-11.6) 

HDL (mg/dl)** 44 (32-96) 44 (36-65) 52 (41-82) 49 (33-93) 56 (33-73) 53 (30-88) 52 (32-87) 

TG (mg/dl)** 140 (57-364) 102 (50-277) 81 (21-128) 102 (40-381) 107 (48-322) 114 (53-351) 137 (49-357) 

ApoAI (mg/dl)*** 144 (89-188) 112 (89-136) 137 (109-168) 126 (84-213) 144 (99-171) 135 (102-183) 134 (131-165) 

Ουρικό (mg/dl)** 5.6 (2.8-7.7) 5.3 (3.2-9.7) 4.5 (2.3-6.7) 4.8 (3.0-7.7) 4.1 (1.9-9.7) 5.4 (2.4-8.2) 5.4 (3.2-5.8) 

 

 Cr = Κρεατινίνη, TG = Τριγλυκερίδια, HDL-C = υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνη, apoAI = απολιποπρωτεϊνη A-I, Β12= Βιταµίνη Β12.  

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. (One-way analysis of variances,ANOVA). 
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Συσχέτιση επιπέδων οµοκυστεϊνης και 

φυλλικού στον ορό.  
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Απεικονίζεται σε στικτόγραµµα η αρνητική συσχέτιση των 

επιπέδων tHcy µε τα επίπεδα  φυλλικού  στον  ορό των ατόµων 

του πληθυσµού µας. 
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Συζήτηση: 
Η µελέτη µας έδειξε ότι τα υγιή άτοµα που ζουν στην Κρήτη και 

ακολουθούν µεσογειακού τύπου δίαιτα, έχουν αυξηµένα επίπεδα 

οµοκυστεΐνης ορού µε ταυτόχρονη συγκέντρωση του φυλλικού οξέος στα 

κατώτερα φυσιολογικά επίπεδα. Πράγµατι η διαιτητική πρόσληψη 

φυλλικού, η οποία και επηρεάζει σηµαντικά τα επίπεδα της οµοκυστεΐνης 

νηστείας βρέθηκε σε πολύ χαµηλά επίπεδα, συγκρινόµενη µε την ηµερήσια 

πρόσληψη στην παραδοσιακή Κρητική δίαιτα (559 µgr/day) [Kafatos et al. 

2000], καθώς και εκείνη την συνιστώµενη στην Ευρώπη 400 µgr/day, 

[Kafatos & Codrington, 2001, de Bree et al. 1997,  Hassapidou et al. 2001]. 

Τα άτοµα του πληθυσµού µας είχαν χαµηλή αναλογία στην πρόσληψη 

φυτικών ινών, ω-3 λιπαρών οξέων καθώς και µονο ή πολυακορέστων 

λιπαρών οξέων ενώ αντιθέτως τα κεκορεσµένα λίπη όπως και τα 

υδρογονωµένα (trans Unsaturated) ήταν σε υψηλή αναλογία σε σύγκριση 

µε της συνιστώµενες οδηγίες διαιτητικής πρόσληψης για την Ελλάδα 

[Moschandreas J and Kafatos A, 1999]. 

Σε πρόσφατη µελέτη διατροφής στην Κρήτη βρέθηκε ότι τα άτοµα που 

είναι στο χαµηλότερο τεταρτηµόριο πρόσληψης φρούτων και λαχανικών, 

έχουν δίαιτα στην οποία τα προσλαµβανόµενα λίπη είναι κυρίως 

κεκορεσµένα λίπη [Moschandreas and Kafatos Α,1999].  

Έχει επισηµανθεί ότι η µειωµένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 

οδηγεί σε παράλληλη µείωση του φυλλικού µε επακόλουθο την αύξηση 

της συγκέντρωσης της  tHcy ορού [Tucker et al. 1996]. Πρόσφατες 

µελέτες έδειξαν ότι η αυξηµένη διαιτητική πρόσληψη φυλλικού αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την µείωση της συγκέντρωσης της  tHcy σε 

υγιή άτοµα στον γενικό πληθυσµό [Riddel L et al. 2000, Silaste et al. 2003, 

Brouwer I et al. 1999]. 

∆ιαιτητική πηγή του φυλλικού στον πληθυσµό µας εκτός από τα φρούτα 

και τα λαχανικά περιλαµβάνει διάφορα είδη αγρίων χόρτων. Πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι σε αντίθεση µε το φυλλικό, η Β12 προέρχεται κυρίως από 

ζωικά προϊόντα, ιδίως κρέας, διότι ο ανθρώπινος οργανισµός δεν µπορεί 

να συνθέσει Β12 de novo.  
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Είναι γνωστό ότι εκτός του φυλλικού και η Β12 επηρεάζει, σε µικρότερο 

βαθµό, την συγκέντρωση της tHcy [Homocysteine Lowering Trialists’ 

Collaboration 1998]. Στον γενικό πληθυσµό η ανεπάρκεια της Β12 δεν είναι 

συνηθισµένη και θα µπορούσε να σχετιστεί περισσότερο µε διαταραχές 

στην απορρόφηση παρά στην διατροφική πρόσληψη [Briddon A et al. 

2002]. 

Το προσλαµβανόµενο φυλλικό µε την διατροφή επηρεάζει σηµαντικά τα 

επίπεδα της tHcy, ενώ η Β12 έχει έναν δευτερεύοντα ρόλο, δηλαδή µάλλον 

σκιάζεται από τον επικρατούντα ρόλο του φυλλικού. 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα µας, εάν γίνει διαχωρισµός σε οµάδες αναλόγως 

την γεωγραφική κατανοµή, βλέπουµε σηµαντικές διαφορές στις 

διατροφικές συνήθειες που υπάρχουν στον πληθυσµό ενός νοµού, όµως ως 

προς τα επίπεδα της οµοκυστεΐνης δεν προέκυψαν σηµαντικές διαφορές 

ανά περιοχή. 

Όµως είναι σηµαντικό να µειωθούν τα επίπεδα της tHcy στον γενικό 

πληθυσµό, διότι σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία άτοµα µε αυξηµένα 

επίπεδα tHcy είναι σε µεγαλύτερο κίνδυνο για καρδιαγγειακό επεισόδιο 

[Stamfer et al. 1992, Wald et al. 1998, Whincup et al. 1999, Bots et al. 

1999]. Εποµένως επαρκεί πρόσληψη φυλλικού θεωρείται απαραίτητη σε 

άτοµα µε tHcy > 10 µmol/L [Malinow et al. 1999, de Bree et al. 1997]. 

Όµως η πρόσληψη φυλλικού υπό µορφή βιταµινικών σκευασµάτων δεν 

θεωρείται αναγκαία, οπότε δεν συνιστάται στον γενικό πληθυσµό για την 

πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων [Hung J et al. 2003] σε αντίθεση µε 

εκείνα τα άτοµα πού έχουν ήδη εγκατεστηµένη στεφανιαία νόσο, όπως 

έχουµε προαναφέρει. 

Τα αυξηµένα επίπεδα της tHcy θα µπορούσαν να µειωθούν µε παρότρυνση 

του πληθυσµού προκειµένου να αυξήσουν την πρόσληψη φυτικών ινών, 

φρούτων και λαχανικών καθώς και ω-λιπαρών οξέων τα οποία είναι 

συστατικά και της παραδοσιακής Κρητικής δίαιτας [Key et al. 1970, 

Kafatos et al. 1997]. 

Ωστόσο η µείωση του σωµατικού βάρους, η διακοπή του καπνίσµατος, η 

αύξηση της σωµατικής δραστηριότητος σε συνδυασµό µε την αλλαγή στις 

διατροφικές µας συνήθειες, την αφθονία του ελαιολάδου, το θαυµάσιο 
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κλίµα, αποτελούν το ιδανικό µέσο προκειµένου να αποκτήσουµε ξανά την 

υγεία και µακροζωία που είχαµε, και να επαναφέρουµε την Κρητική 

Μεσογειακή δίαιτα ως πρότυπο διαίτης  στον κόσµο. 
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Συµπερασµατικά: όπως προκύπτει από τα ανωτέρω η συγκέντρωση 

οµοκυστεΐνης ορού θα µπορούσε να θεωρηθεί ένας ευαίσθητος δείκτης 

ανεπάρκειας φυλλικού σε υγιή άτοµα. Η αλλαγή στις διατροφικές µας 

συνήθειες, η επιστροφή στην παραδοσιακή Κρητική µεσογειακή δίαιτα, θα 

µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά τα επίπεδα φυλλικού και οµοκυστεΐνης 

του πληθυσµού µας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

 

Επίδραση της ενδοφλέβιας χορήγησης βιταµίνης β12 στη 

θεραπεία της υπεροµοκυστεϊναιµίας ασθενών µε τελικού 

σταδίου νεφρική ανεπάρκεια (ΤΣΝΑ). 
 

Τα επίπεδα της ολικής οµοκυστεΐνης ορού (tHcy) συνήθως είναι 

αυξηµένα σε ασθενείς υπό αιµοδιάλυση µε τελικού σταδίου νεφρική 

ανεπάρκεια (ΤΣΝΑ) [Robinson K et al. 1996, Boston AG et al. 1997, 

Mustapha A et al. 1998, Van Guldener C et al. 2001, Mustapha A et al. 

1999, Dierkes J et al. 1999]. 

Η αιτία της υποκείµενης διαταραχής παραµένει άγνωστη. Εν τούτοις 

υπάρχουν αυξανόµενες ενδείξεις ότι τα υψηλά επίπεδα των µεταβολιτών 

της στον ορό σχετίζονται περισσότερο µε πιθανή διαταραχή του 

µεταβολισµού της tHcy στο νεφρό [Boston AG et al. 1997], παρά µε 

µειωµένη απέκκρισή της στα ούρα [Dennis V et al. 1996]. Έχει προταθεί 

επίσης ότι διαιτητικοί παράγοντες και απώλεια υδατοδιαλυτών βιταµινών 

κατά την αιµοδιάλυση θα µπορούσαν να ερµηνεύσουν τα αυξηµένα 

επίπεδα της tHcy στους αιµοκαθαρόµενους ασθενείς  [Tremblay R et al. 

2000]. 

Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι η χορήγηση συνδυασµού βιταµινών 

Β6, Β12 και φυλλικού οξέος (FOL) µειώνει τα αυξηµένα επίπεδα της tHcy 

σε ασθενείς µε ΤΣΝΑ που είναι σε αιµοδιάλυση ή όχι [Robinson K et al. 

1996, Dennis V et al. 1996, Tremblay R et al.  2000, Sae-Yong Hong et al. 

1998, Guldener VC et al. 1999]. Οι βιταµίνες αυτές έχουν χορηγηθεί ως 

µονοθεραπεία ή σε συνδυασµό σε µεγάλο εύρος δόσεων. Για το FOL το 

αποτέλεσµα παραµένει παρόµοιο είτε στην συνήθη δόση 1mg/ηµέρα, είτε 

σε υψηλή δόση 20 mg/ηµέρα [Manns B et al. 2001]. ∆εν ισχύει όµως το 

ίδιο για την Β12, όπου τόσο η ακριβής δόση, όσο και η οδός χορηγήσεως 
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είναι υπό συζήτηση. Έχει προταθεί από ορισµένους ερευνητές η χορήγηση 

Β12 σε µεγάλη δόση όπως 1mg/ηµερησίως [Boston A et al. 1996], 

 121



ενώ από άλλους, προτείνεται η συνηθισµένη θεραπεία µε FOL-Β12 

[Dierkes J et al. 1999, Dennis V et al. 1996, Sae-Yong Hong et al. 1998, 

Guldener VC et al. 1999].  

Βάση των ανωτέρω µελετών όπως και των δικών µας παρατηρήσεων, 

υποθέσαµε ότι οι ασθενείς ΤΣΝΑ σε αιµοδιάλυση έχουν αυξηµένα επίπεδα 

tHcy πιθανότατα λόγω αντίστασης στην συνηθισµένη από του στόµατος 

αγωγής µε αποτέλεσµα να απαιτείται διαφορετική οδός χορηγήσεως της 

Β12. 

Η µελέτη αυτή σχεδιάστηκε προκειµένου να εκτιµηθεί η 

αποτελεσµατικότητα και η ασφάλεια της ενδοφλέβιας θεραπείας έναντι 

της συνηθισµένης αγωγής µε Β12 σε ασθενείς µε ΤΣΝΑ σε αιµοδιάλυση.  

 

Ασθενείς και Μέθοδοι. 
Πρόκειται για µία ανοικτή διασταυρούµενη, µη τυχαιοποιηµένη µελέτη, η 

οποία συµπεριέλαβε ασθενείς ΤΣΝΑ σε αιµοδιάλυση. Οι ασθενείς 

προερχόταν από δύο νοσοκοµεία (ΝΟΣ1 και ΝΟΣ2), που βρίσκονται σε 

δυο διαφορετικά νησιά της νοτίου Ελλάδος. Όλοι οι ασθενείς ήταν σε 

τετράωρη αιµοδιάλυση τρεις φορές εβδοµαδιαίως χρησιµοποιούσαν κοινό 

φίλτρο διαλύσεως (cellulose hollow fiber dialyser) και ελάµβαναν 

κανονική θεραπεία µε 5 mg FOL ηµερησίως από του στόµατος.  

Στη µελέτη αρχικά καταγράφηκαν 80 ασθενείς, 40 από το ΝΟΣ1 και 40 

από το ΝΟΣ2 (Σχήµα 1). Από την µελέτη αποκλείστηκαν 8 ασθενείς, 4 

απεβίωσαν λόγω καρδιαγγειακού συµβάµατος, 3 αρνήθηκαν να συνεχίσουν 

και 1 άλλαξε µονάδα αιµοκάθαρσης. Οι υπόλοιποι 72 ασθενείς κρίθηκαν 

κατάλληλοι για την µελέτη. Εξ αυτών οι 37 προέρχονταν από την µονάδα 

αιµοδιάλυσης του ΝΟΣ1 και οι 35 του ΝΟΣ2. Η µελέτη είχε δύο περιόδους 

των τριών µηνών (Φ1 και Φ2). Κατά τη Φ1 οι ασθενείς του ΝΟΣ2 

ελάµβαναν 1mg B12 ενδοφλεβίως µετά από κάθε συνεδρία (δηλ. τρεις 

φορές την εβδοµάδα), ενώ οι ασθενείς του ΝΟΣ1 ήταν στην συνηθισµένη 

αγωγή 600µg B12 ηµερησίως από του στόµατος. 

Κατά την Φ2, ακολουθήθηκε η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή οι ασθενείς 

του ΝΟΣ1 ελάµβαναν 1mg B12 ενδοφλεβίως µετά από κάθε συνεδρία, ενώ 
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εκείνοιτου ΝΟΣ2 την συνηθισµένη από του στόµατος αγωγή (600µg B12 

ηµερησίως).  
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Η δόση του Fol παρέµεινε σταθερή και στις δύο περιόδους της µελέτης µας 

σε όλους τους ασθενείς και επιπλέον δεν υπήρξαν αλλαγές στην λοιπή 

φαρµακευτική αγωγή και στα φίλτρα αιµοδιάλυσης. Τέλος συνεστήθη 

στους µετέχοντες να διατηρήσουν την δίαιτα τους σταθερή στην διάρκεια 

της µελέτης. Η χορηγούµενη θεραπεία ήταν υπό τον έλεγχο του ιατρικού 

και νοσηλευτικού προσωπικού, έτσι ώστε να µην υπάρχουν παρεκκλίσεις 

από την προβλεποµένη ενδοφλέβια ή από του στόµατος αγωγή.   

 

Μετρήσεις της tHcy, FOL,και B12.

Τα επίπεδα της tHcy, FOL, και B12 στον ορό µετρήθηκαν για κάθε ασθενή 

του ΝΟΣ1 και ΝΟΣ2 την τελευταία µέρα κάθε περιόδου, στον ορό 

δειγµάτων µε τον αυτόµατο αναλυτή IMx Analyzer (Abbott Laboratories, 

Abbott Park, IL, USA). 

Η µέτρηση της tHcy στον ορό έγινε µε τεχνολογία Fluorescence 

Polarization Immunoassay (FPIA), που χρησιµοποιείται για τον ποσοτικό 

προσδιορισµό της tHcy στον ανθρώπινο ορό ή πλάσµα σε IMx σύστηµα 

[Mohammed T, et al. 1995]. Η µέθοδος προσδιορισµού του FOL 

(φυσιολογικές τιµές 3.1 - 12.4 ng/ml) βασίζεται στην τεχνολογία Ion 

Capture και χρησιµοποιείται για την ποσοτική µέτρηση FOL του στον 

ανθρώπινο ορό ή πλάσµα σε IMx σύστηµα. 

Η µέθοδος προσδιορισµού της B12 (φυσιολογικές τιµές 179 – 1132 pg/ml)  

βασίζεται στην τεχνολογία Microparticle Enzyme Immunoassay [MEIA] 

και χρησιµοποιείται για την ποσοτική µέτρηση της βιταµίνης Β12 στον 

ανθρώπινο ορό ή πλάσµα σε IMx σύστηµα. Τα δείγµατα κωδικοποιήθηκαν 

και αναλύθηκαν µε τυφλή µέθοδο από το προσωπικό του νοσοκοµείου. 

 Στατιστικά: Τα δεδοµένα εκφράζονται σε ενδιάµεση και εύρος τιµών. 

Όλες οι τιµές των p είναι two-tailed. Η tHcy και οι βιταµίνες είχαν θετική 

πλαγία κατανοµή, για την σύγκριση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν µη-

παραµετρικές µέθοδοι για διαφορετικούς πληθυσµούς. Η σύγκριση 

διαφόρων οµάδων έγινε µε Mann-Whitney U-tests και Wilcoxon paired test 

για την σύγκριση υποοµάδων. Οι δε συσχετίσεις υπολογίστηκαν µε 

Spearman’s test (rs).     
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Αποτελέσµατα: 

 Α) Ασθενείς- κλινικά χαρακτηριστικά:  
Στην µελέτη µας αναλύθηκαν τα δεδοµένα από 72 ασθενείς (37 ασθενείς 

από το ΝΟΣ1 και 35 από το ΝΟΣ2). Η κατανοµή στα δύο νοσοκοµεία ήταν 

παρόµοια ως προς την ηλικία (54 ± 11 έτη του ΝΟΣ1 έναντι 56 ± 8 έτη για 

το ΝΟΣ2, p=NS) και το φύλο [21 άνδρες (56.8%) στο ΝΟΣ1 έναντι 19 

ανδρών (54.3%) του ΝΟΣ2, p=NS]. 

Στην διάρκεια της µελέτης δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στην 

αιµοσφαιρίνη όπως και στην επάρκεια της διάλυσης (urea reduction ratios). 

Η αιτιολογία της ΤΣΝΑ των ασθενών ήταν: υπερτασική νεφροσκλήρυνση 

(ν = 19), διαβητική νεφροπάθεια (ν = 15), σπειραµατονεφρίτιδα (ν = 14), 

διάµεση νεφρίτιδα (ν = 4), πολυκυστική νόσος των νεφρών (ν = 2) και 

άλλα άγνωστης αιτιολογίας (ν = 18). 

 

Β) Το αποτέλεσµα της ενδοφλέβιας έναντι από του στόµατος θεραπείας 

µε Β12, στα επίπεδα της tHcy, FOL και B12 ορού στους ασθενείς του 

ΝΟΣ1. 

Οι ασθενείς του ΝΟΣ1, είχαν σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα tHcy 

(p<0.001) και FOL (p<0.05) στον ορό στο τέλος της Φ2 (ενδοφλέβια 

χορήγηση 1 mg B12), όταν συγκριθούν µε τα επίπεδα στο τέλος της Φ1 

(από του στόµατος χορήγηση 600µg B12) (Πίνακας I). Επίσης η Β12 ήταν 

σηµαντικά υψηλότερη στο τέλος της Φ2 σε σύγκριση µε εκείνη της Φ1. 

(Πίνακας I).  

  

Γ) Το αποτέλεσµα της ενδοφλέβιας έναντι από του στόµατος θεραπείας 

µε Β12, στα επίπεδα της tHcy, FOL και B12 ορού στους ασθενείς του 

ΝΟΣ2. 

Στο ΝΟΣ2, παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση των επιπέδων της tHcy στο 

τέλος της Φ2, όταν δηλαδή η ενδοφλέβια αγωγή της B12 είχε 

αντικατασταθεί µε εκείνη από του στόµατος (p<0.0001). Το αντίθετο 

βρέθηκε µε την συγκέντρωση της B12 (p<0.0001), ενώ δεν υπήρξαν 

σηµαντικές διαφορές όσο αφορά τα επίπεδα του FOL µεταξύ των Φ1 και 

Φ2. (Πίνακας1). 
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∆) Συσχετίσεις µεταξύ επιπέδων tHcy, FOL και B12 στον ορό, στο τέλος 

της Φ1 και Φ2 περιόδου, στα δύο νοσοκοµεία. Στο τέλος της Φ1 και Φ2 

περιόδου, υπήρχε µια σηµαντική ανάστροφη συσχέτιση µεταξύ επιπέδων 

αφ΄ενός της tHcy και B12 (rs= -0.45; p<0.0001 και rs= -0.46; p<0.0001, 

αντιστοίχως) και αφ΄ετέρου της tHcy και FOL (rs= -0.32; p<0.01 και rs= -

0.57; p<0.0001, αντιστοίχως) στα δύο νοσοκοµεία.  Αντιθέτως, δεν υπήρχε 

σηµαντική συσχέτιση µεταξύ FOL και B12 στο τέλος κάθε περιόδου Φ1 ή 

Φ2 (rs= 0.03 and rs= 0.03, αντιστοίχως). 

 Ε) Συσχετίσεις µεταξύ επιπέδων tHcy, FOL και B12 στον ορό, στο 

τέλος της ενδοφλέβιας ή από του στόµατος περιόδου χορήγηση της Β12, 

στα δύο νοσοκοµεία. Υπήρχε µια σηµαντική ανάστροφη συσχέτιση 

µεταξύ tHcy και B12 (rs= -0.44; p<0.0001), στο τέλος της ενδοφλέβιας 

περιόδου, ενώ δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση µεταξύ επιπέδων tHcy και 

FOL (rs= 0.03) στον ορό. Είναι ενδιαφέρον, οταν χωριστούν οι ασθενείς σε 

ΝΟΣ1 και ΝΟΣ2, υπάρχει τότε µια σηµαντική συσχέτιση µεταξύ FOL και 

B12 στον ορό µόνο για το ΝΟΣ1 (rs= 0.60; p<0.0001 και rs= 0.11; p = 0.54, 

αντιστοίχως). Αντιθέτως δεν υπήρχε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ 

συγκέντρωση tHcy και B12 στον ορό (rs= -0.02); ενώ τα επίπεδα των tHcy 

και FOL είχαν αντίστροφη συσχέτιση (rs= -0.37; p = 0.002), στο τέλος από 

του στόµατος περιόδου θεραπείας. 

 Ζ) Ανεπιθύµητες αντιδράσεις ή αλληλεπιδράσεις στην ενδοφλέβια 

χορήγηση της Β12. 

Στην διάρκεια της µελέτης δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύµητες ενέργειες 

από την ενδοφλέβιο χορήγηση της Β12. 
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Πίνακας I: Τα επίπεδα της ολικής οµοκυστεΐνης, φυλλικού οξέος και 

βιταµίνης Β12 ασθενών στα δύο νοσοκοµεία, στην διάρκεια των δύο 

περιόδων της µελέτης.  

   
     Περίοδος I (Φ1) 

 
     Περίοδος II (Φ2) 

 
    P 

 
    tHcy  (µmol/) 25.4 (14.5 - 49.8) 17.7 (10.4 - 50.0) 0.001 

      FOL  (ng/ml) 

 

12.5 (2.4 - 20.0) 

 

9.2 (1.9 - 20.0) 

 

<0.05 

        

ΝΟΣ1 

(n=37) 

     B12     (pg/ml) 870 (258 - >2000) >2000 (663 - >2000) <0.0001 

     

    tHcy  (µmol/)l 14.9 (5.7 - 46.4) 25.6 (12.6 - 50.0) <0.0001 

     FOL  (ng/ml) 3.3 (0.7 - 19.2) 4.9 (2.1 – 40.0) N.S. 

ΝΟΣ2 

(n=35) 

      B12     (pg/ml) >2000 (755 - >2000)  1268 (319 - >2000) <0.0001 

                               [οι τιµές εκφράζονται ως ενδιάµεση τιµή 
(διακύµανση)]. 

ΝΟΣ 1 = νοσοκοµείο1; ΝΟΣ 2 = νοσοκοµείο 2;  tHcy = ολική 
οµοκυστεΐνη; 

 FOL =  φυλλικό οξύ; B12 = βιταµίνη B12. ( η ανάλυση έγινε µε Paired t-
test). 

 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τιµές της βιταµίνη Β12 στον ορό µεγαλύτερες 

από 2000 pg/ml (our cut-off limit) παρίσταται εδώ ως > 2000 pg/ml. 
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                                                            (Περίοδος 1η) 

 

 

 

                                                             (Περίοδος 2η) 

Αριθµός ασθενών 

µελετήθηκε (ν = 37) 

αποκλείστηκαν (ν = 3) 

1 αρνήθηκε µελέτη  

2 απεβίωσαν 

ΝΟΣ 1 

Φ 2: 3mg/εβδοµ. Ε.Φ 

ΝΟΣ1 (ν = 40) 

Φ 1: 600µg/ηµέρα per os

ΝΟΣ2 (ν = 40) 

Φ 1: 3mg/εβδοµ, Ε.Φ. 

Σύνολο των ασθενών  

(ν = 80) 

Φ 2: 600  

3 µήνες 

 

 
3 µήνες 

 

Αριθ

µελετή

αποκλε

3 αρνή

2 α

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1. ∆ιάγραµµα εξέλιξης της µελέτης στις διάφο 

 

ΝΟΣ2 

µg/ηµερα per os
µός ασθενών 

θηκε (ν = 35) 

ίστηκαν (ν = 5) 

θηκαν µελέτη 

πεβίωσαν 

ρες περιόδους.  
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Συζήτηση: 
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Συζήτηση: 
 

Η οµοκυστεΐνη (tHcy)  είναι ένα θειοαµινοξύ που παράγεται κατά την 

διάρκεια του µεταβολισµού της µεθειονίνης [Fonseca V et al. 1999]. Η 

tHcy µπορεί να µεταβολιστεί προς µεθειονίνn είτε µέσω της οδού της 

επαναµεθυλιώσεως, ή δια της διασουλφυλιώσεως προς κυστεΐνη.  

Η πρώτn οδός καταλύεται από το ένζυµο µεθυλτρανσφεράση της βεταίνης-

οµοκυστείνης, ή από το ένζυµο συνθετάση της µεθειονίνης και απαιτεί τnν 

παρουσία του 5-µεθυλτετραύδροφυλλικού (5-MTHF) το οποίο χρnσιµεύει 

σαν µεταφορέας – δότης της µεθυλοµάδας παρουσία της βιταµίνης Β12  

[Dennis VW et al.1996, Welch G et al. 1998]. 

Η χορήγηση συµπληρώµατος µε βιταµίνη Β12, έχει σαν αποτέλεσµα να 

αυξάνει την δραστικότητα της συνθετάσης της µεθειονίνης, ακολούθως και 

την ενδοκυτταρική ανάγκη για (5-MTHF) [Dennis VW et al.1996, Dierkes 

J et al.1999]. 

Η Hcy την οποία µετρούµε στον ορό, είναι η ολική tHcy, η οποία 

περιλαµβάνει την ελεύθερη πρωτεϊνο-συνδεµένη (70-80%), µικτό 

δισουλφίδιο (Hcy-cysteine) και καθαρό δισουλφίδιο (Hcy) [Welch G et al. 

1998, Meleady R et al. 2000]. 

Η φυσιολογική τιµή για την tHcy στον ορό είναι κατά προσέγγιση 10 

µmol/l, και ως υπεροµοκυστεϊναιµία (υπερ-Hcy) ορίζεται η τιµή εκείνη η 

οποία υπερβαίνει την 95η θέση της εκατοστιαίας κατανοµής (περίπου >16 

µmol/l) [Dennis VW et al.1996]. 

Με βάση τα δεδοµένα µας η θεραπεία της υπερ-Hcy σε ασθενείς ΤΣΝΑ σε 

αιµοκάθαρση είναι ανθεκτική στην συνήθη αγωγή από του στόµατος µε 

Β12. Θα πρέπει να µνηµονευθεί ότι οι ασθενείς µας ήταν σε αγωγή µε 5mg 

FOL ηµερησίως, παρ’όλο που σε δηµοσιευµένες µελέτες 1mg/ηµερησίως 

θεωρείται αποτελεσµατικό και υψηλότερες δόσεις δεν προσφέρουν 

επιπλέον οφέλη [Manns B et al. 2001]. Αλλά έχει προταθεί παρά της 

φυσιολογικές τιµές συγκεντρώσεων του FOL στον ορό, οτι δεν αρκεί 

προκειµένου να µειωθεί η  υπερ-Hcy στους ασθενείς µε ΤΣΝΑ [Sae-Yong 

Hong et al.1998]. 
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Το ίδιο υποστηρίζεται από την πολυκεντρική µελέτη της Βιέννης, η οποία 

δείχνει µε σαφήνεια ότι η προσθήκη µόνο FOL δεν διορθώνει την υπερ-

Hcy σε ασθενείς ΤΣΝΑ [Sunder-Plassmann G et al. 2000].  

Αντιθέτως ο Trimarchi και οι συνεργάτες του προτείνουν ότι η χορήγηση 

από του στόµατος συµπληρώµατος FOL (10 mg/ηµερησίως), είναι ικανό 

να οµαλοποιήσει τα επίπεδα της tHcy σεΤΣΝΑ ασθενείς [Trimarchi H et 

al. 2002].  

Η παρούσα µελέτη έδειξε ότι η ενδοφλέβια χορήγηση Β12 µειώνει 

δραστικά τα επίπεδα tHcy στον ορό, παρά το γεγονός ότι η συνολική 

εβδοµαδιαία ενδοφλέβια χορηγούµενη δόση της Β12 ήταν µικρότερη από 

την από του στόµατος χορηγούµενη (3.0 mg εβδοµαδιαία έναντι 4.2mg 

εβδοµαδιαία αντίστοιχα). 

Τα ευρήµατα µας είναι συγκρίσιµα µε εκείνα πρόσφατα δηµοσιευµένων 

µελετών όπου εκτιµάται ο ρόλος της χορηγήσεως Β12 ως συµπληρώµατος 

σε ασθενείς µε ΤΣΝΑ [Dierkes J et al.1999, Meleady R et al. 2000, Kaplan 

LN et al. 2001, Hoffer LJ et al. 2000, Elian RM et al. 2002, Sombolos K et 

al. 2002]. 

Ο Dierkes και οι συνεργάτες του έδειξαν µείωση των επιπέδων της tHcy 

κατά περίπου 35%, χορηγώντας Β12 ενδοφλεβίως 1 mg/εβδοµαδιαίως για 4 

εβδοµάδες σε ασθενείς µε χαµηλά επίπεδα Β12 [Dierkes J et al.1999]. 

Σε µελέτη µε αιµοκαθαρώµενους ασθενείς αλλά µε φυσιολογικά επίπεδα 

Β12 στον ορό ο Kaplan οι συνεργάτες του έδειξαν µέτρια µείωση της tHcy 

µετά από παρεντερική χορήγηση1 mg Β12 σε 4 εβδοµάδες [Kaplan LN et 

al. 2001]. 

Η σηµαντική µείωση των τιµών του FOL στον ορό παρατηρήθηκε µε την 

ενδοφλέβια χορήγηση Β12 στο ΝΟΣ1, θα µπορούσε να ερµηνευθεί από την 

αλληλένδετη σχέση µεταξύ Β12 και FOL στον µεταβολικό κύκλο όπως 

αναφέρεται από τον Dierkes [Dierkes J et al.1999]. 

Αντιθέτως ο Koyama και οι συνεργάτες του έδειξαν αξιοσηµείωτη µείωση 

της tHcy στον ορό µετά από συνδυασµένη χορήγηση υψηλή δόσης FOL 

(15mg/ηµερησίως από το στόµα) και Β12 (500mg ενδοφλεβίως 3 φορές 

εβδοµ/ως) [Koyama K et al. 2002]. Συγκρίσιµα αποτελέσµατα είχαµε και 

εµείς στην µελέτη µας σε σχέση µε την µείωση των επιπέδων tHcy 

λαµβάνοντας σταθερή δόση FOL, αλλά µε διπλάσια δόση ενδοφλέβιας Β12. 
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Τα ευρήµατα µας δείχνουν ότι η µείωση των επιπέδων της tHcy σε 

ασθενείς µε ΤΣΝΑ, θα µπορούσε να αποδοθεί µάλλον στην ενδοφλέβια 

χορήγηση Β12 παρά στην αυξηµένη δόση του προσλαµβανοµένου FOL.  

Η εξάλειψη της σηµαντικής ανάστροφης συσχέτισης µεταξύ  Β12 και tHcy 

που παρατηρήθηκε στο τέλος της ενδοφλέβιας χορηγήσεως, µε την από του 

στόµατος αγωγή µε Β12 θα µπορούσε να ερµηνευθεί λόγω της µειωµένης 

απορρόφηση Β12. 

Όµως αυτό δεν εξηγεί πλήρως τα ευρήµατα µας, διότι η απορρόφηση της 

Β12 στους ασθενείς µε ΤΣΝΑ δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί 

σοβαρά.[Manns B et al.2001, Kuzminski A et al.1998, Elia M et al. 1998].  

Πιθανά οι ασθενείς µε ΤΣΝΑ δεν µπορούν να υδροξυλιώσουν την Β12 σε 

υδροξυκοβαλαµίνη, η οποία και αποτελεί τη βιολογικά δραστική µορφή 

της Β12 που υπεισέρχεται στον µεταβολισµό της οµοκυστεΐνης [Fenton 

WA, 1995], ή θα µπορούσε να υπάρχει (διαταραχή) ελάττωµα στην 

σύνδεση της Β12  µε της µεταφορικές πρωτεΐνες, όπως η τρανσκοβαλαµίνη, 

η οποία θεωρείται απαραίτητη για την είσοδό της στους ιστούς [Manns B 

et al. 2001, Thomas PK et al.1997].  

Η µελέτη µας έχει περιοριστικό σηµείο την έλλειψη τυχαιοποιήσεως. 

Ωστόσο ήταν µια διασταυρούµενη κλινική µελέτη και τέτοιες µελέτες θα 

µπορούσαν να θεωρηθούν τυχαιοποιηµένες. 

Συµπερασµατικά βάση των στοιχείων µας φαίνεται ότι ενδοφλέβια 

χορήγηση Β12 είναι περισσότερο δραστική στην µείωση των επιπέδων 

της οµοκυστεΐνης στον ορό όταν συγκρίνεται µε την συνηθισµένη από 

του στόµατος αγωγή σε ασθενείς µε ΤΣΝΑ σε διάλυση. 

 134



 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 135



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. 

 

Υπεροµοκυστεϊναιµία σε Έλληνες ασθενείς µε φλεγµονώδη 

νόσο του εντέρου.  

Περίληψη της Μελέτης 
 

Τα τελευταία χρόνια η υπεροµοκυστεΐναιµία έχει καθιερωθεί ως ένας νέος 

παράγοντας κινδύνου για αρτηριακή και φλεβική θρόµβωση. Οι ασθενείς 

µε φλεγµονώδη νόσο του εντέρου (ΦΝΕ) έχουν αυξηµένη συχνότητα 

θροµβοεµβολικών συµβαµάτων. Μελετήσαµε την επικράτηση και την 

σηµαντικότητα της υπεροµοκυστεΐναιµίας σε Έλληνες ασθενείς µε ελκώδη 

κολίτιδα (ΕΚ) και νόσο του Crohn (ΝC). 

Η µελέτη συµπεριέλαβε 108 ασθενείς µε ΦΝΕ από αυτούς οι 53 είχαν ΕΚ 

και 55 ΝC, καθώς και 74 υγιείς µάρτυρες. Σε όλους τους ασθενείς εκτός 

από τον εργαστηριακό έλεγχο, ο οποίος περιελάµβανε µέτρηση ολικής 

οµοκυστεϊνης (tHcy), φυλλικού, βιταµίνης Β12, κρεατινίνης, και λιπιδίων 

ορού, πάρθηκε συνέντευξη η οποία αφορούσε τους παράγοντες κινδύνου 

για θροµβωτικό επεισόδιο. 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι η µέση (+/- S.D.) συγκέντρωση 

(tHcy) ορού ήταν σηµαντικά υψηλότερη στους ασθενείς µε ΕΚ (15.9+/-

10.3 µmol/l) και σε εκείνους µε ΝC (13.6+/- 6.5) σε σύγκριση µε τους 

υγιείς µάρτυρες (9.6 +/- 3.4, p < 0.05). 

Και οι δύο οµάδες ασθενών ΕΚ και ΝC είχαν χαµηλότερα επίπεδα 

φυλλικού συγκρινόµενοι µε τους υγιείς µάρτυρες (P<0.05). 

Πολυπαραγοντική ανάλυση µε την ηλικία το φύλο και τις άλλες κλινικές 

µεταβλητές έδειξε ότι η σηµαντικότητα των επιπέδων της tHcy µεταξύ των 

ΕΚ και ΝC ασθενών παρέµενε σηµαντική ακόµη και µετά την ρύθµιση για 

τις µεταβλητές αυτές. 

Συµπερασµατικά: ήπια υπεροµοκυστεϊναιµία είναι συχνή σε ασθενείς µε 

ΦΝΕ στην Κρήτη και αυτό θα πρέπει να συνυπολογισθεί στον ήδη 

αυξηµένο θροµβωτικό κίνδυνο που έχουν αυτοί οι ασθενείς. 
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Υπεροµοκυστεϊναιµία σε ασθενείς µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα 

σε πληθυσµό µε χαµηλή επίπτωση στεφανιαίας νόσου. 
 

Η υπεροµοκυστείναιµία αναγνωρίζεται σήµερα ως ένας σηµαντικός 

παράγων κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο και εγκεφαλικά επεισόδια. Οι 

ασθενείς µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ), παρουσιάζουν αυξηµένο κίνδυνο 

σε καρδιαγγειακά νοσήµατα. 

Μελετήσαµε την επίπτωση και την σηµαντικότητα της 

υπεροµοκυστείναιµίας, σε ασθενείς µε ρευµατοειδή νόσο. 

Μεθοδος: Η µελέτη συµπεριέλαβε 55 ασθενείς µε ΡΑ, 17 άνδρες (30.9 %) 

και 38 γυναίκες (69.1 %), µε ηλικίες (57.1±10.8 έτη) και 74 µάρτυρες, ( 

ηλικία 39.1± 13.4 έτη) 29 άνδρες (39.2 %) και 45 γυναίκες (60.8 %). 

Σε όλα τα άτοµα της µελέτης έγινε αιµατολογικός, βιοχηµικός και 

ανοσολογικός έλεγχος, επίσης µέτρηση της ολικής tHcy πλάσµατος, 

φυλλικού οξέος, Β12, Lp (a), ινωδογόνου, όπως και καθορισµός ισχαιµικής 

καρδιοπάθειας µε βάση το ιστορικό και ΗΚΓ και τέλος triplex καρωτίδων 

καθώς και ΑΒΙ. 

Αποτελέσµατα: Η οµοκυστεΐνη, η ολική χοληστερόλη, HDL, και LDL 

χοληστερόλη βρέθηκαν σε σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα στους ασθενείς 

έναντι των µαρτύρων (15.64 ± 5.65 έναντι 9.69 ± 3.14 µmol/l, 239 ± 53 

έναντι 216 ± 49 mg/dl, 54 ± 14 έναντι 48±12 mg/dl, 164 ± 43 έναντι 

139±42 mg/dl, mean ± SD αντιστοίχως όταν ( p< 0.0001). ∆εν υπήρχαν 

διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών. Στους ασθενείς βρέθηκε µια θετική 

συσχέτιση µεταξύ tHcy και ηλικίας όπως και µεταξύ ουρίας και 

κρεατινίνης. 

Συµπεράσµατα: Οι ασθενείς µε ΡΑ είχαν υψηλότερα επίπεδα 

οµοκυστεΐνης σε σχέση τον γενικό πληθυσµό, παρά την µεσογειακού 

τύπου δίαιτα που έχουν. Τα αυξηµένα επίπεδα οµοκυστεΐνης στους 

ασθενείς µε ΡΑ, θα µπορούσαν να εξηγήσουν εν µέρει την αυξηµένη 

καρδιαγγειακή θνητότητα σε ορισµένους ασθενείς. 
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             Άτοµα Mean SD P 

Οµοκυστεϊνη 
                        Μάρτυρες 
                         Ασθενείς 

 
9.69 
15.64 

 
3.14 
5.65 

 

<0.01 

Φυλλικό οξύ 
                        Μάρτυρες 
                         Ασθενείς 

 
8.87 
8.74 

 
2.87 
3.93 

 
NS 

Βιταµίνη Β12
                        Μάρτυρες 
                         Ασθενείς 

 
379.44 
388.39 

 
152.75 
211.81 

 

<0.01 

Ολική χοληστερόλη 
                         Μάρτυρες 
                         Ασθενείς 

 
239 
216 

 
53 
49 

 
<0.01 

LDL-χοληστερόλη 
                         Μάρτυρες 
                         Ασθενείς 

 
164 
139 

 
43 
42 

 
<0.01 

HDL-χοληστερόλη 
                         Μάρτυρες 
                         Ασθενείς 

 
48 
54 

 
12 
14 

 
<0.01 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1) Η ήπια υπεροµοκυστεϊναιµία είναι συχνή στον γενικό πληθυσµό της 

Κρήτης. 

2) Το µεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων υπεροµοκυστεϊναιµίας 

συνδυάζεται µε χαµηλά επίπεδα φυλλικού οξέος. 

3) Η συγκέντρωση οµοκυστεΐνης ορού θα µπορούσε να θεωρηθεί ένας 

ευαίσθητος δείκτης ανεπάρκειας φυλλικού σε υγιή άτοµα. 

4) Οι ασθενείς µε ισχαιµική καρδιακή νόσο είχαν αυξηµένα επίπεδα 

οµοκυστεΐνης ορού, ενώ τα επίπεδα φυλλικού, των ωµέγα-3 

λιπαρών οξέων καθώς και διαιτητική πρόσληψη φυτικών ινών 

ήταν σηµαντικά χαµηλότερη σε σύγκριση µε τους µάρτυρες. 

5) Tα επίπεδα της οµοκυστεΐνης αυξάνονται παράλληλα του αριθµού 

των στενωµένων στεφανιαίων αγγείων σε ασθενείς µε ισχαιµική 

καρδιακή νόσο.  

6) Η συσχέτιση των επιπέδων οµοκυστεΐνης και της έκτασης της 

στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης ήταν ανεξάρτητη από την 

παρουσία/απουσία των άλλων κλασσικών παραγόντων κινδύνου. 

7) Τα αυξηµένα επίπεδα οµοκυστεΐνης στον ορό θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν δείκτης εξέλιξης της αθηροσκληρωτικής διαδικασίας 

σε ασθενείς µε γνωστή στεφανιαία νόσο.  

8) Σε ασθενείς µε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια σε 

αιµοδιάλυση η ενδοφλέβια χορήγηση Β12 είναι περισσότερο 

δραστική στην µείωση των επιπέδων της οµοκυστεΐνης στον ορό 

όταν συγκρίνεται µε την συνηθισµένη από του στόµατος αγωγή. 

9) Τα επίπεδα της οµοκυστεΐνης είναι αυξηµένα σε ασθενείς µε 

φλεγµονώδη νόσο του εντέρου καθώς και σε ασθενείς µε 

ρευµατοειδή αρθρίτιδα στην Κρήτη σε σχέση µε τον γενικό 

πληθυσµό. 

10) Η αλλαγή στις διατροφικές µας συνήθειες, η επιστροφή στην 

παραδοσιακή Κρητική µεσογειακή δίαιτα, σε συνδυασµό µε την 

µείωση του σωµατικού βάρους, την διακοπή του καπνίσµατος και 

την αύξηση της σωµατικής δραστηριότητος, θα µπορούσε να 
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επηρεάσει ευεργετικά τα επίπεδα φυλλικού και  οµοκυστεΐνης του 

πληθυσµού µας.  
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