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 Στοσς γονείς μοσ, Φάνη και Ρούλα 

Στην αδερφή μοσ, Μαρία 
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Πξόινγνο-Δπραξηζηήξηα 
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Atherosclerotic plaques are like fingerprints. No two are 

alike.  
 

(Roberts WC, Buja M. 1972) 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

     Οη λφζνη ησλ αξηεξηψλ επζχλνληαη γηα ηε κεγαιχηεξε λνζεξφηεηα θαη 

ζλεζηκφηεηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε αλζξψπηλε λφζν. Οη  αλσκαιίεο θαη παζνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο  ησλ αξηεξηψλ  πξνθαινχλ θιηληθέο εθδειψζεηο  κε δχν  βαζηθνχο 

κεραληζκνχο  (α) ζηέλσζε ή πιήξε απφθξαμε ηνπ απινχ ,είηε πξννδεπηηθά (πρ 

αζεξσκαηνζθιήξπλζε) είηε παξνπζία νμένο θαηλνκέλνπ (πρ ζξφκβσζε, εκβνιή)(1). 

Η γεληθή αξρηηεθηνληθή θαη θπηηαξηθή ζχζηαζε ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ είλαη ίδηα ζε 

φιν ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα, σζηφζν ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

πνηθίιινπλ αλάινγα θαη αληαλαθινχλ ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγηθέο απαληήζεηο ζε 

δηαθνξεηηθέο αλαηνκηθέο ζέζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα αληέρνπλ ηελ παικηθή ξνή θαη ηηο 

πςειφηεξεο πηέζεηο ηνπ αίκαηνο ζηηο αξηεξίεο , ηα αξηεξηαθά ηνηρψκαηα είλαη 

γεληθφηεξα παρχηεξα θαη απφ ηα θιεβηθά. Σν πάρνο ησλ αξηεξηαθψλ ηνηρσκάησλ 

πξννδεπηηθά ειαηηψλεηαη θαζψο ην κέγεζνο ησλ αγγείσλ  κηθξαίλεη, σζηφζν ν ιφγνο 

ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρψκαηνο πξνο ηε δηάκεηξν ηνπ απινχ απμάλεηαη. 

 

ΗΣΟΛΟΓΗΑ ΣΔΦΑΝΗΑΗΧΝ ΑΡΣΖΡΗΧΝ   

 

 

     Οη ζηεθαληαίεο αξηεξίεο πξνέξρνληαη απφ δχν πεγέο  

Α) Από ηνπο αγγεηoβιάζηεο , νη νπνίνη έρνπλ επξεία θαηαλνκή θαη θαηαλέκνληαη 

ζηελ θαξδηαθή επηθάλεηα κέζσ κεηαλάζηεπζεο ησλ πξνεπηθαξδηαθψλ θπηηάξσλ 

Β Από ην επηθάξδην. Οξηζκέλα επηθαξδηαθά θχηηαξα ππφθεηληαη ζην θαηλφκελν  

επηζειηαθή πξνο κεζεγρπκαηηθή κεηαηξνπή , ε νπνία επάγεηαη απφ ην ππνθείκελν 

κπνθάξδην. Σα λενζρεκαηηδφκελα κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα απνηεινχλ ηα πξνγνληθά 

θχηηαξα ηνπ ελδνζειίνπ θαη ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ. 

Η ζχλδεζε ηνπ αλαπηπζζφκελνπ δηθηχoπ ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ  κε ηελ ανξηή 

γίλεηαη κέζσ δηήζεζεο ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο αληνχζαο ανξηήο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο 

ζηεθαληαίεο αξεξίεο. Γελ έρεη κέρξη ζήκεξα δηεπθξηληζζεί γηαηί δεκηνπξγνχληαη κφλν 

δχν ζηεθαληαία αγγεία θαη πψο απηά ηα αγγεία βξίζθνπλ ηελ νδφ λα πάλε ζηε 

κειινληηθή ηνπο ζέζε πνπ είλαη νη θφιπνη ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο. Μειέηεο 

εηζεγνχληαη  ηελ έθθξηζε παξαγφλησλ απφ ηα παξαζπκπαζεηηθά γάγγιηα , πνιχ 

θνληά ζηα νπνία βξίζθνληαη ηα θχξηα ζηειέρε ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ , νη νπνίνη 

θαζνδεγνχλ ηελ πνξεία ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ  πξνο ηνπο θφιπνπο ηεο ανξηηθήο 

βαιβίδαο.  Βάζεη ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ δνκηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ νη αξηεξίεο 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο 
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 (1) κεγάινπ κεγέζνπο ή ειαζηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ανξηήο, ησλ 

κεγάισλ θιάδσλ ηεο (αλψλπκε, ππνθιείδηα , θνηλή θαξσηίδα θαη ιαγφληα) θαη ηηο 

πλεπκνληθέο αξηεξίεο,  

(2) κεζαίνπ κεγέζνπο ή κπηθνύ ηύπνπ, πεξηιακβαλφκελεο ηνπο άιινπο θιάδνπο ηεο 

ανξηήο  (πρ ζηεθαληαίεο, λεθξηθέο), θαη 

 (3) κηθξνύ κεγέζνπο αξηεξίεο θαη αξηεξίδηα (δηακέηξνπ 30-400 κm). Η ζρεηηθή 

πνζφηεηα  θαη ε δηάξζξσζε ησλ βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ θπκαίλεηαη θαηά κήθνο ηνπ 

αξηεξηαθνχ ζπζηήκαηνο , ιφγσ ησλ ηνπηθψλ πξνζαξκνγψλ ζε κεραληθέο ή 

κεηαβνιηθέο απαληήζεηο.Απηέο νη δνκηθέο κεηαβνιέο απφ ζέζε ζε ζέζε εζηηάδνληαη 

θπξίσο ζην κέζν ρηηψλα θαη ηελ εμσθπηηάξην ζεκέιηα νπζία. 

     Δηδηθψηεξα, ζηηο κπηθνχ ηχπνπ αξηεξίεο ν κέζνο ρηηψλαο απνηειείηαη θπξίσο απφ 

ιεία κπηθά θχηηαξα, δηαηεηαγκέλα θπθινηεξψο ή ζπεηξνεηδψο, ζε αληηπαξάζεζε κε 

ηηο ειαζηηθέο , πνπ ν κέζνο ρηηψλαο είλαη πινχζηνο ζε ειαζηηθέο ίλεο, δηαηεηαγκέλεο 

ζε ζπκπαγείο ζηηβάδεο πνπ ρσξίδνληαη απφ θαη ελαιιάζζνληαη κε ζηηβάδεο ιείσλ 

κπηθψλ θπηηάξσλ. ηηο κπηθνχ ηχπνπ αξηεξίεο ε παξνπζία ειαζηίλεο πεξηνξίδεηαη 

ζην έζσ θαη έμσ ειαζηηθφ ρηηψλα. (2) 

 

 

ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΔΦΑΝΗΑΗΧΝ  ΑΡΣΖΡΗΧΝ 

 

 

ΓΟΜΗΚΑ ΤΣΑΣΗΚΑ   Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ αγγεηαθψλ ηνηρσκάησλ είλαη 

ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα, ηα ιεία κπηθά θχηηαξα θαη ε εμσθπηηάξηα ζεκέιηα νπζία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ειαζηίλεο , ηνπ θνιιαγφλνπ θαη ησλ 

γιπθνδακηλνγιπθαλψλ , ηα νπνία ζπληζηνχλ ηξεηο νκφθεληξεο ζηηβάδεο , ηνλ έζσ, ηνλ 

έμσ θαη ηνλ κέζν ρηηψλα. Ο έζσ ρηηψλαο απνηειείηαη απφ κηα κνλήξε ζηηβάδα 

ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ, κε ειάρηζην ππνθείκελν  ππελδνζειηαθφ ζπλδεηηθφ ηζηφ.         

Απφ ην κέζν ρηηψλα δηαρσξίδεηαη κε κηα ππθλή ειαζηηθή κεκβξάλε πνπ νλνκάδεηαη 

έζσ ειαζηηθφο ρηηψλαο. Ο κέζνο ρηηψλαο (ελ κέζσ άιισλ) απνηειείηαη απφ ζηηβάδεο 

ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ , ε ζξέςε θαη νμπγφλσζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη αθ ελφο κε 

άκεζε δηάρπζε απφ ηνλ απιφ κέζσ ησλ νπψλ ζηνλ ειαζηηθφ ρηηψλα θαη απφ ηα vasa 

vasorum (κηθξά αξηεξίδηα πνπ εθθχνληαη  εθηφο ησλ αγγείσλ), πνπ ηξνθνδνηνχλ 

θαηά θχξην ιφγν ην εμψηεξν ήκηζπ  ή ηα 2/3 ηνπ κέζνπ ρηηψλα. Σν εμσηεξηθφ φξην 

ηνπ κέζνπ ρηηψλα είλαη έλαο επθξηλήο έμσ ειαζηηθφο πκέλαο. Ο απψηαηνο έμσ 

ρηηψλαο απνηειείηαη απφ ζπλδεηηθφ ηζηφ κε ηηο λεπξηθέο ίλεο θαη ηα vasa vasorum. (3) 

 

 

Α.ΠΟΡΔΗΑ   Οη θπζηνινγηθέο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο πνξεχνληαη ζην επηθάξδην , 

φπνπ θαη εθηφο απφ ην εμψηαην ηνίρσκα ηνπ θαξδηαθνχ κπφο απνηειεί θαη ην 

ηξνθνθφξν πεξηβάιινλ ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ. Απην ζπλίζηαηαη ζε πνηθίιινπ 

πάρνπο ιηπψδε ηζηφ, έλα ζηξψκα ηλνθνιιαγνλψδνπο ζηεξηθηηθνχ ηζηνχ πνπ πεξηέρεη 

ειαζηηθέο ίλεο θαη κηα ζηηβάδα πεπιαηπζκέλσλ κεζνζειηαθψλ θπηηάξσλ.  
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Β. ΔΚΦΤΖ   Οη ζηεθαληαίεο αξηεξίεο εθθχνληαη απφ ηελ ανξηή, ακέζσο κεηά ηελ 

ανξηηθή βαιβίδα ζηνπο θφιπνπο ηνπ Valsalva. H θπζηνινγηθή δηάκεηξφο ηνπο είλαη  

2-4 mm θαη εθηφο ηεο επηθαξδηαθήο ηνπο πνξείαο δηαθξίλνληαη θαη κηθξφηεξνη θιάδνη 

πνπ εηζδχνπλ ζην κπνθάξδην (ελδνηνηρσκαηηθέο αξηεξίεο). Οη 3 θχξηεο επηθαξδηαθέο 

ζηεθαληαίεο αξηεξίεο είλαη α)ν πξφζζηνο θαηηφληαο θιάδνο ηεο αξηζηεξήο 

ζηεθαληαίαο αξηεξίαο,  β)ν πεξηζπψκελνο θιάδνο ηεο αξηζηεξήο ζηεθαληαίαο 

αξηεξίαο θαη γ)ε δεμηά ζηεθαληαία αξηεξία. Οη θιάδνη ηνπ πξνζζίνπ θαηηφληα 

θαινχληαη δηαγψληνη ή  δηαθξαγκαηηθνί δηαηξεηηθνί θιάδνη, ελψ εθείλνη ηνπ 

πεξηζπψκελνπ είλαη νη ακβιείο επηρείιηνη θιάδνη. 

     Οζνλ αθνξά ηηο πεξηνρέο πνπ αηκαηψλεη ην θάζε αγγείν, ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ ν πξφζζηνο θαηηφλ αηκαηψλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θνξπθήο ηεο 

θαξδηάο , ην πξφζζην ηνίρσκα ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαη ηα πξφζζηα 2/3 ηνπ 

κεζνθνηιηαθνχ δηαθξάγκαηνο. ε δεμηά επηθξαηνχζα θπθινθνξία, ν πεξηζπψκελνο 

αηκαηψλεη θαηά θαλφλα κφλν ην πιάγην ηνίρσκα ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο, ελψ ε δεμηά 

νιφθιεξν ην ειεχζεξν  ηνίρσκα ηεο δεμηάο θνηιίαο , ην νπίζζην ηνίρσκα ηεο 

αξηζηεξήο θνηιίαο θαη ην νπίζζην ηξηηεκφξην ηνπ κεζνθνηιηαθνχ δηαθξάγκαηνο. 

 

 

Γ. ΑΝΧΜΑΛΗΔ ΔΚΦΤΖ-ΠΟΡΔΗΑ   Η έθθπζε ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ 

δελ αθνινπζεί πάληα ηε πξνεγεζείζα αλαθεξφκελε πνξεία. Oη ζπγγελείο αλσκαιίεο 

ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ, πνπ αθνξνχλ  ηελ έθθπζε ή/θαη ηελ πνξεία ηνπο είλαη 

ζπάληεο θαη ζπλήζσο δελ επεξξεάδνπλ ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο. Χζηφζν, 

ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη  (γηα παξάδεηγκα, ε πνξεία ηνπ αλψκαινπ αγγείνπ αλάκεζα 

ζηελ αληνχζα ανξηή θαη ηνλ θνξκφ ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο) έρνπλ ελνρνπνηεζεί 

γηα επεηζφδηα αηθλίδηνπ θαξδηαθνχ ζαλάηνπ  θαη γηα πξφθιεζε κπνθαξδηαθήο 

ηζραηκίαο αθφκε θαη επί απνπζίαο ππνινγίζηκσλ αζεξσκαηνζθιεξπληηθψλ 

αιινηψζεσλ. 

      Αιια ηέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ε έθθπζε ηνπ πεξηζπψκελνπ  απφ ην δεμηφ 

θφιπν ηνπ Valsalva , μερσξηζηά ζηφκηα ηνπ πξζζίνπ θαηηφληα θιάδνπ θαη ηνπ 

πεξηζπψκελνπ εληφο ηνπ αξηζηεξνχ θφιπνπ ηνπ Valsalva , ε έθηνπε δεμηά ζηεθαληαία 

αξηεξία , ε απιαζία ηνπ πεξηζπψκελνπ θιάδνπ (ππεξεπηθξαηνχζα δεμηά ζηεθαληαία) 

φπσο θαη ε ζηεθαληαία αξηεξηνθιεβψδεο επηθνηλσλία , ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζηηο 

θαινήζεηο νληφηεηεο. Γπλεηηθά πςεινχ θηλδχλνπ είλαη ε έθθπζε ηεο δεμηάο 

ζηεθαληαίαο αξηεξίαο απφ ηνλ αξηζηεξφ θφιπν ηνπ Valsalva ή ε χπαξμε κνλήξνπο 

ζηεθαληαίαο αξηεξίαο.(4)(5) Δηδηθψηεξα, ην 19% ησλ αηθληδίσλ ζαλάησλ ζε αζιεηέο 

ζρεηίδεηαη κε αλσκαιίεο ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ,έρνληαο θαηαγξαθεί κε ζαθή 

δηαθνξά ε αλψκαιε έθθπζε ηεο αξηζηεξήο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο απφ ην δεμηφ θφιπν 

ηνπ Valsalva ζε αλάινγα πεξηζηαηηθά(6).  

     Πνιινί κειεηεηέο επίζεο ιακβάλνπλ ππφςηλ ηε δπλεηηθή έθιπζε ζαλαηεθφξνπ 

αξξπζκίαο απφ ηελ ελδνκπηθή πνξεία ηεο θπζηνινγηθά επηθαξδηαθά πνξεπφκελεο 

αξηεξίαο (7). ε θάζε πεξίπησζε, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ελδειερήο εμέηαζε 

γηα εληφπηζε αλσκαιηψλ πνπ δελ έγηλαλ αληηιεπηέο θαηά ηελ εμέηαζε ξνπηίλαο 

επαλαιακβάλεηαη φηαλ δελ ππάξρεη άιιε μεθάζαξε αηηία ζαλάηνπ, ιφγσ ηνπ ζπάληνπ 
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ηεο εκθάληζήο ηνπο (8). Δίλαη ελδηαθέξνλ ην φηη ζε ππεξερνγξαθηθή εμέηαζε ηνπ 

ζηεθαληαίνπ αξηεξηαθνχ δέληξνπ αηφκσλ  πνπ απεβίσζαλ ζπλεπεία αηπρήκαηνο, 

αλακνζηψζεηο απψηεξσλ θιαδίζθσλ βξέζεθαλ ηφζν ζε ζηειέρε ηεο ίδηαο 

ζηεθαληαίαο αξηεξίαο (homocoronary) φζν θαη κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ(intercoronary)(9). 
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ΔΝΝΟΗΑ ΑΘΖΡΧΜΑΣΧΖ 
 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

 

     Οη πξψηεο παξαηεξήζεηο γηα ηελ χπαξμε ηεο αζεξνζθιήξπλζεο απνδίδνληαη 

ζηνπο Αηγππηίνπο κέζσ ησλ κειεηψλ πνπ δηεμήγαγαλ ζηηο κνχκηεο, ελψ ν 

Αξηζηνηέιεο θαίλεηαη νηη αζρνιήζεθε επίζεο κε ηελ πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε ηεο 

έλλνηαο. Δσο ηνλ 18
ν
 αηψλα ιίγεο είλαη νη αμηφινγεο αλαθνξέο θαη ε πξνζπάζεηα 

εμήγεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζθιήξπλζεο ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ, σζηφζν απφ 

απηή ηελ επνρή θαη κεηά πιεζαίλνπλ νη ππνςήθηνη εξεπλεηέο γηα ηελ απφδνζε ζε 

θάπνην νξηζκέλν αίηην ηεο λφζνπ. Δλδεηθηηθά, ν Lobstein  ην 1833, εηζήγαγε γηα 

πξψηε θνξά ηνλ φξν αξηεξηνζθιήξπλζε ζέινληαο λα πεξηγξάςεη ηηο ζθιεξπκέλεο 

αξηεξίεο, βξίζθνληαο ππνζηεξηθηή ηνλ Klotz, ν νπνίνο κάιηζηα επηρείξεζε λα 

εμεηδηθεχζεη θαη λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο βιάβεο πνπ εκθάληδαλ νη αξηεξίεο, 

ππνδηαηξψληαο  ηεο ζηελ αζεξσκάησζε, ηελ ππεξπιαζηηθή αξηεξηνζθιήξπλζε θαη ηε 

ζθιήξπλζε ηνπ Monckeberg , ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ επαζβέζησζε ηνπ κέζνπ 

ρηηψλα (10) 

     Οζνλ αθνξά ηηο απφπεηξεο γηα ηε δηεπθξίληζε ηεο παζνγεληηθήο βάζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ, αμηνζεκείσηε είλαη ε απφπεηξα ζπζρέηηζεο απφ ηνλ Morgagni 

ησλ λεθξνηνκηθψλ επξεκάησλ ζηελσκέλσλ αξηεξηψλ κε ηελ πξνεγνχκελε εκθάληζε 

θιηληθήο ζπκπησκαηνινγίαο, ελψ  ν Hodgson επηβεβαίσζε ηε ζρέζε ζπκπησκάησλ 

θαη απφθξαμεο αγγείσλ θαη ηφληζε φηη ε αζεξσκαηνζθιήξπλζε απνηειεί λφζν θαη 

φρη απφηνθν ηεο θπζηνινγηθήο δηεξγαζίαο γήξαλζεο  ησλ ηζηψλ(11).Σέινο, 

πξνάγγειν κεηαγελέζηεξσλ ζεσξηψλ απνηέιεζε ε παξαηήξεζε ηνπ Cruveilhier ,ν 

νπνίνο  πεξηέγξαςε ην ξφιν ελδναπιηθψλ  ζξφκβσλ  σο παξάγνληα ζηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο θαη εμέιημεο ησλ αζεξσκαηνζθιεξπληηθψλ βιαβψλ. 

     Σν 19 ν αηψλα επίζεο  ζεκαηνδνηεί ε δηαηχπσζε ησλ ζεκαληηθφηαησλ ζεσξηψλ 

παζνγέλεζεο, θαη θπξίσο ηνπ ελαξθηήξηνπ γεγνλφηνο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην 

ηνίρσκα ησλ αξηεξηψλ, νδεγψληαο έηζη ζηελ αζεξσκαηνζθιήξπλζε. Οη εμέρνπζεο 

απηψλ είλαη ε ζξνκβνγελλεηηθή, ε θιεγκνλψδεο , ε ιηπηδαηκηθή θαη ε δηηδξσκαηηθή 

ζεσξία ησλ Rossle θαη Doerr. 

     Η ζξνκβνγελλεηηθή ζεσξία ε νπνία  πξσηνπαξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Rokitansky ην 

1841 θαη ε θιεγκνλψδεο ζεσξία ηνπ Virchow έρνπλ ζαλ θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ 

εληφπηζε ηεο βιάβεο ζηνλ έζσ ρηηψλα ησλ αξηεξηψλ. Δλψ ζηελ πξψηε πεξίπησζε 

ππνζηεξίδεηαη φηη ηελ αξρηθή βιάβε αθνινπζεί ζπζζψξεπζε ηληθήο θαη άιισλ 

παξαγφλησλ ηνπ αίκαηνο ζηελ έζσ ζηηβάδα ησλ αγγείσλ  θαη είηε κεηαηξέπεηαη ζε 
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πνιηψδε κάδα ρνιεζηεξηληθψλ θξπζηάιισλ θαη ιηπηδίσλ είηε νζηενπνηείηαη, κε βάζε 

ηε δεχηεξε ε πξνεγεηζείζα βιάβε αθνινπζείηαη απφ ζπζζψξεπζε πξνηφλησλ 

αίκαηνο, φρη ζρεκαηηζκέλεο ηληθήο, θαη ζε επφκελν ζηάδην επί ηεο βιαβείζαο 

πεξηνρήο αλάπηπμε ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, φπνπ πξννδεπηηθά νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ 

εζηηψλ ζθιήξπλζεο. 

     Η ιηπηδηθή ζεσξία δηαηππψζεθε αθνχ αλαθαιχθζεθε ε ρνιεζηεξφιε θαη νη 

ιηπνπξσηείλεο  θαη κειεηήζεθε ν ξφινο ηνπο, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. 

Πξσηνπαξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Ignatovski  κεηά απφ πεηξάκαηα ζε θνπλέιηα , ηα 

νπνία κεηά απφ δίαηηα πινχζηα ζε ρνιεζηεξφιε εκθάληζαλ αζεξνζθιήξπλζε.  Ο 

αζεξνγελεηηθφο ξφινο ηεο LDL δηαπηζηψζεθε κεηά ηελ παξαηήξεζε φηη απμεκέλα 

επίπεδά ηεο ζην πιάζκα ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθέληξσζε ηεο ρνιεζηεξφιεο ζηα 

δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλησλ αξηεξηψλ κεηά απφ 

ηξαπκαηηζκφ ηνπ ελδνζειίνπ,απνδηδφκελν ζε  αλνζνινγηθνχο, βηνρεκηθνχο θαη 

αηκνδπλακηθνχο παξάγνληεο(12) 

     Σέινο, νη Rossle θαη Doerr  ζηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα πεξηέγξαςαλ ηε ζεσξία 

ηεο δηίδξσζεο, ππνζηεξίδνληαο φηη ζε πξνεγνχκελν ηξαπκαηηζκφ ηνπ ελδνζειίνπ ε 

θπζηνινγηθή θιεγκνλψδεο απάληεζε ε νπνία νδεγεί ζηελ ίαζή ηεο, φηαλ απηή 

ζπλίζηαηαη ζε κεγάιε ζπγθέληξσζε δηηδξψκαηνο ζε πεξηπηψζεηο  εθηεηακέλεο 

βιάβεο,κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηελ νξγάλσζε ηνπ δηηδξψκαηνο ζε ζπλδεηηθφ ηζηφ(13).  

     Δρνληαο θηάζεη πιένλ ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, κε ηε ζπκβνιή ηνπ 

ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ DNA  είλαη πηα παξαδεθηφ φηη 

ε αζεξνζθιήξπλζε απνηειεί κηα πξνηνχζα θιεγκνλψδε λφζν, κε πνηθίια αίηηα, κε 

ελαξθηήξην ιάθηηζκα ηελ ελδνζειηαθή βιάβε θαη ζχλζεην κεραληζκφ δεκηνπξγίαο 

ζην επίπεδν ησλ θπηηάξσλ , νρη απφιπηα εμαξηψκελν απφ ην επίπεδν ιηπηδίσλ ζηνλ 

νξφ θαη κε επηθξαηέζηεξε ηε ζεσξία δεκηνπξγίαο ηελ ππφζεζε πξνο ηε βιάβε(14). 

 

 

ΠΑΘΟΓΔΝΔΖ 

 

 

     Παξφιν πνπ ηα πεηξάκαηα ζε δψα γηα ηελ εξκελεία ηεο αζεξνγέλεζεο θαη ηελ 

εμέιημε ησλ αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ  απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ή επνδψλνπλ ηελ εκθάληζή  ηεο, απφιπηα 

ζπκπεξάζκαηα δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αλαγάγνληαο ηα απνηειέζκαηα ζηελ 

αλζξψπηλε θπζηνινγία, κηα θαη κεηαμχ ηνπο ηα πεηξακαηφδσα, πφζν κάιινλ κε ηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ εκθαλίδνπλ  ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηφζν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αζεξνγέλεζεο, αθνχ ππνβιεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαηξνθνινγηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, φζν θαη ζην φηη αλαηνκηθά ε ζχζηαζε ησλ αηκνθφξσλ 

αγγείσλ ηνπο θαη δε ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ εκθαλίδνπλ δηαθνξέο ζηε ζχζηαζε 

θαη ηελ αλαινγία ησλ δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ  ηνπ ηνηρψκαηφο ηνπο(15). Χο νη θχξηεο 

θπηηαξηθέο ζπληζηψζεο ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ γεληθφηεξα θαη εηδηθψηεξα ησλ 

ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ, ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα θαη ηα ιεία κπηθά θχηηαξα παίδνπλ 

βαζηθφηαην ξφιν ζηε βηνινγία θαη παζνινγία ηνπο. (16) 
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ΔΝΓΟΘΖΛΗΑΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ 

 

 

 Η  ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ   Σν ελδνζήιην είλαη ε ζηηβάδα ησλ ιεπηψλ 

θπηηάξσλ πνπ επελδχεη εζσηεξηθά φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη είλαη ην κεγαιχηεξν 

φξγαλν ηνπ ζψκαηνο. Καηαιακβάλεη έθηαζε κεγαιχηεξε απφ 1000 ηεηξαγσληθά 

κέηξα, δπγίδεη 1800 γξακκάξηα (πεξηζζφηεξν απφ ην ήπαξ) θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

θπηηάξσλ αλέξρεηαη ζηα 10 
12

.Η δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή αθεξαηφηεηά ηνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο ηνπ αγγεηαθνχ ηνηρψκαηνο θαη ηε 

θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο θπθινθνξίαο. ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα ππάξρνπλ 

απνθιεηζηηθά ηα ζσκάηηα Weider-Palade, ηα νπνία ζπληζηνχλ απνζεθεπηηθά 

νξγαλίδηα ,πνπ πεξηέρνπλ ηνλ παξάγνληα Von Willembrand, ζεκαληηθφηαην 

παξάγνληα ηνπ πξνζξνκβσηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλνζνηζηνρεκηθά, ηα ελδνζειηαθά 

θχηηαξα αλαγλσξίδνληαη κε αληηζψκαηα έλαληη ηνπ Pecam -1 (κφξην πξνζθφιιεζεο 

αηκνπεηαιίσλ ελδνζειίνπ 1), CD 34 θαη VWF. 

 

ΗΗ .ΗΓΗΟΣΖΣΔ   Σν αγγεηαθφ ελδνζήιην είλαη έλα πνιπδχλακνο , κε πνιιαπιέο 

ιεηηνπξγίεο ηζηφο, πνπ έρεη κεηαβνιηθέο θαη ζπλζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Χο 

εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε , θπζηνινγηθά αληαιάζζεη κφξηα κε ην εμσθπηηάξην 

πεξηβάιινλ, φρη φκσο θαη ηα κεγαιχηεξα εμ απηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα πξσηείλεο 

ηνπ πιάζκαηνο. Δίλαη δπλαηφ ζε θαηαζηάζεηο φκσο πνπ δηαηαξάζζεηαη  ε 

δηαπεξαηφηεηά ηνπ θαη ραιαξψλνπλ νη ζηελέο ζπλδέζεηο ησλ ελδνζειηαθψλ 

θπηηάξσλ φπσο αηκνδπλακηθέο δηαηηαξαρέο , αγγεηνδξαζηηθνί παξάγνληεο λα 

επηηξέπεηαη ε δηέιεπζή ηεο.  

      ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο νη δηαθπηηαξηθέο ζπλδέζεηο  είλαη θπζηoινγηθά 

αδηαπέξαζηεο γηα κεγάια κφξηα φπσο νη πξσηείλεο  ηνπ πιάζκαηνο, σζηφζν νη 

ζρεηηθά αζηαζείο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ κπνξεί λα 

δηεπξπλζνχλ ππφ ηελ επίδξαζε αηκνδπλακηθψλ παξαγφλησλ  (πρ πςειή αξηεξηαθή 

πίεζε) θαη αγγεηνδξαζηηθψλ παξαγφλησλ (πρ ηζηακίλεο ζηε δηάξθεηα θιεγκνλήο). 

Δπίζεο, ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα, αλάινγα ηεο αλαηνκηθήο εληφπηζεο  ηπγράλνπλ 

δηαθνξνπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο, αλάινγα κε ηα ηνπηθά θάζε θνξά εξεζίζκαηα (17)  

     πλνπηηθά νη ηδηφηεηεο ηνπ ελδνζειίνπ παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά παξαθάησ 

-Γηαηήξεζε θξαγκνχ δηαπεξαηφηεηαο 

-χλζεζε ξπζκηζηηθψλ κνξίσλ κε αληηπεθηηθή, αληηζξνκβσηηθή θαη ηλσδνιπηηθή 

δξάζε (Πξνζηαθπθιίλε, ζξνκβνκνδνπιίλε, κφξηα ηχπνπ επαξίλεο, ελεξγνπνηεηήο 

ηνπ πιαζκηλνγφλνπ) 

-χλζεζε πξνζξνκβσηηθψλ κνξίσλ(παξάγνληαο Von Willembrand, ηζηηθφο 

παξάγνληαο,αλαζηνιέο ελεξγνπνηεηή πιαζκηλνγφλνπ) 

-Παξαγσγή εμσθπηηάξηαο ζεκέιηαο νπζίαο(θνιιαγφλν, πξσηενγιπθάλεο) 

-Ρχζκηζε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο θαη ηεο αγγεηαθήο αληηδξαζηηθφηεηαο 

-Αγγεηνζπζηαιηηθά κφξηα (ελδνζειίλε, ΜΔΑ) 

-Αγγεηνδηαζηαιηηθά κφξηα (ΝΟ, πξνζηαθπθιίλε) 
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-Ρχζκηζε ηεο θιεγκνλήο θαη ηεο αλνζίαο (ΙL 1, IL 6, ρεκεηνθίλεο, κφξηα πξφζδεζεο, 

φπσο VCAM 1, ICAM, P-ζειεθηίλε, Δ ζειεθηίλε, αληηγφλα ηζηνζπκβαηφηεηαο) (3) 

(18) 

 

 

 

 

 

ΛΔΗΑ ΜΤΗΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΡΗΧΝ/ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ  Χο βαζηθφ  θπηηαξηθφ ζηνηρείν ηνπ 

κέζνπ ρηηψλα ησλ αγγείσλ , ηα ιεία κπηθά θχηηαξα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

αγγεηνζχζπαζε θαη ηελ αγγεηνδηαζηνιή  ζε θπζηνινγηθά ή θαξκαθεπηηθά 

εξεζίζκαηα. Δπίζεο ζπλζέηνπλ θνιιαγφλν, ειαζηίλε,πξσηενγιπθάλεο θαη παξάγνπλ 

απμεηηθνχο παξάγνληεο θαη θπηνθίλεο.  Μεηά απφ αγγεηαθή βιάβε, κεηαλαζηεχνπλ 

ζηνλ έζσ ρηηψλα θαη πθίζηαληαη ππεξπιαζία. Χο εθ ηνχηνπ,ηα ιεία κπηθά θχηηαξα 

απνηεινχλ ζεκαληηθέο ζπληζηψζεο ηφζν ηεο θπζηνινγηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ 

αγγείσλ , φζν θαη παζνινγηθψλ δηεξγαζηψλ , φπσο ε αζεξσκάησζε. 

     Η κεηαλάζηεπζε θαη ε ππεξπιαζία ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ  ξπζκίδνληαη απφ 

πξναγσγηθνχο θαη αλαζηαιηηθνχο ηεο αχμεζεο παξάγνληεο.  Οη πξναγσγηθνί 

παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ αηκνπεηαιηαθφ απμεηηθφ παξάγνληα  (PDGF), φπσο 

επίζεο θαη ηελ ελδνζειίλε 1, ηε ζξνκβίλε, ηνλ απμεηηθφ παξάγνληα ησλ ηλνβιαζηψλ, 

ηελ ηληεξθεξφλε γ θαη ηελ ηληεξιεπθίλε 1. Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζεηηθή επαξάλε,ην ΝΟ  θαη ηνλ απμεηηθφ παξάγνληα 

κεηακφξθσζεο. Αιια ξπζκηζηηθά κφξηα  πεξηιακβάλνπλ ην ζχζηεκα ξελίλεο –

αγγεηνηελζίλεο, θαηερνιακίλεο ηνπ νηζηξνγνληθνχ ππνδνρέα θαη ηελ νζηενπνληίλε, 

έλα ζπζηαηηθφ ηεο εμσθπηηάξηαο ζεκέιηαο νπζίαο. (19) 
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ΘΔΧΡΗΔ ΒΛΑΒΖ –EIΑΓΧΓΖ 

 

     Απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζπζηαηηθά ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο, ην ελδνζήιην θαη 

ε δπζιεηηνπξγία ηνπ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηε δηαδηθαζία 

ηεο αζεξσκάησζεο. Γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο αζεξνγέλεζεο ηζηνξηθά θπξηάξρεζαλ δχν 

ππνζέζεηο ζπζρεηηδφκελεο κε απηφ ην θαηλφκελν. Η πξψηε δίλεη έκθαζε ζηελ 

θπηηαξηθή ππεξπιαζία ζηνλ έζσ ρηηψλα  θαη ε δεχηεξε δίλεη έκθαζε ζηελ νξγάλσζε 

ησλ ζξφκβσλ.  Η ζχγρξνλε άπνςε ηεο παζνγέλεζεο ηεο αζεξσκαηνζθιήξπλζεο 

πεξηθιείεη ζηνηρεία θαη απφ ηηο δχν πξνγελέζηεξεο ζεσξίεο. (20)(21) Eίλαη ε  

ππφζεζε απφθξηζεο ζηε βιάβε , ζεσξεί ηελ  αζεξσκάησζε σο κηα ρξφληα 

θιεγκνλψδε αληίδξαζε ζηε βιάβε ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο πνπ αξρίδεη ιφγσ 

κηαο βιάβεο ηνπ ελδνζειίνπ.  Δπηπιένλ ε εμέιημε ηεο βιάβεο επηηειείηαη κέζσ 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηξνπνπνηεκέλσλ ιηπνπξσηεηλψλ, καθξνθάγσλ 

πξνεξρφκελσλ απφ ηα κνλνθχηηαξα ηνπ αίκαηνο, Σ ιεκθνθπηηάξσλ  θαη ησλ 

θπζηνινγηθψλ θπηηαξηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο.  

     Κεληξηθφ ξφιν ζηελ  ππφζεζε απηή έρνπλ  ηα παξαθάησ 

-ρξφληα βιαβε ηνπ ελδνζειίνπ 

-ζπζζψξεπζε ιηπνπξσηεηλψλ , θπξίσο LDL, κε ηελ πςειή πεξηεθηηθφηεηά ηεο ζε 

ρνιεζηεξφιε, ζην ηνίρσκα ηνπ αγγείνπ 

-πξνζθφιιεζε ησλ κνλνθπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο , αθνινπζνχκελε απφ ηε κελάζηεπζή 

ηνπο ζηνλ έζσ ρηηψλα θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε καθξνθάγα θαη αθξψδε θχηηαξα 

-απειεπζέξσζε παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ κεηαλάζηεπζε ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ 

απφ ην κέζν ζηνλ έζσ ρηηψλα , απφ ελεξγνπνηεκέλα αηκνπεηάιηα, καθξνθάγα ή 

αγγεηαθά θχηηαξα 

-ππεξπιαζία ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ ζηνλ έζσ ρηηψλα θαη παξαγσγή 

εμσθπηηάξηαο ζεκέιηαο νπζίαο πξνθαιψληαο ζπζζψξεπζε θνιιαγφλνπ θαη 

πξσηενγιπθαλψλ 

 

ΔΝΓΟΘΖΛΗΑΚΖ ΒΛΑΒΖ  

 

Η. ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΡΟΖ ΑΗΜΑΣΟ  Σελ  αζεξσκαηηθή εμεξγαζία είλαη δπλαηφ λα 

ππξνδνηήζεη ή λα πξνάγεη  ηξαπκαηηζκφο ηνπ ελδνζειίνπ απφ βηνινγηθνχο, ρεκηθνχο 

ή θπζηθνχο παξάγνληεο. (22)  Η ρξφληα επαλαιακβαλφκελε βιάβε ηνπ ελδνζειίνπ 

είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο ππφζεζεο αληίδξαζεο ζηε βιάβε.  Η βιάβε ηνπ 

ελδνζειίνπ πνπ επάγεηαη ζε πεηξακαηφδσα κέζσ κεραληθήο απνγχκλσζεο ηνπ 

ελδνζειίνπ, αηκνδπλακηθψλ δπλάκεσλ, ελαπφζεζεο αλνζνζπκπιεγκάησλ, 

αθηηλνβφιεζεο, θαη ρεκηθψλ νπζηψλ πξνθαιεί πάρπλζε ηνπ έζσ ρηηψλα  θαη ζε 
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ζπλδπαζκφ κε επί πςειήο ζε ιίπε δηαηξνθή, ζρεκαηηζκφ ηππηθψλ αζεξσκαηηθψλ 

πιαθψλ.  Χζηφζν νη πξψηκεο βιάβεο ζηνλ αλζξσπν  αξρίδνπλ ζε ζέζεηο κε 

κνξθνινγηθά αθέξαην ελδνζήιην. Χο εθ ηνχηνπ ε αξρηθή αλσκαιία κπνξεί λα είλαη 

δπζιεηηνπξγία ηνπ ελδνζειίνπ  ρσξίο απνγχκλσζε πνπ πξνθαιεί κεγαιχηεξε 

δηαπεξαηφηεηα ηνπ ελδνζειίνπ, απμεκέλε πξνζθφιιεζε ιεπθνθπηηάξσλ θαη 

κεηαβνιή ζηελ έθθξαζε ησλ γνληδηαθψλ πξνηφλησλ  ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ. 

     Σν εηδηθφ αίηην ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ελδνζειίνπ ζηελ πξψηκε αζεξσκάησζε 

είλαη άγλσζην. Χζηφζν νη δπφ θχξηνη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ κεηαβνιψλ ηνπ 

ελδνζειίνπ πνπ πηζαλψο δξνπλ ζε ζπλδπαζκφ ζεσξνχληαη πσο είλαη νη 

αηκνδπλακηθέο δηαηαξαρέο  πνπ ζπλνδεχνπλ ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο 

θπθινθνξίαο θαη νη δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο. Τπνζηεξηθηηθή 

ηεο αηκνδπλακηθήο επίδξαζεο είλαη  ε θαιά ηεθκεξησκέλε ηάζε γηα αλάπηπμε ησλ 

αζεξσκαηηθψλ πιαθψλ ζηα ζηφκηα ησλ αγγείσλ πνπ εθθχνληαη απ ηελ ανξηή, ζηα 

ζεκεία δηαθιάδσζεο θαη θαηά κήθνο ηνπ νπίζζηνπ ηνηρψκαηνο ηεο θνηιηαθήο ανξηήο 

, φπνπ ε ξνή δελ είλαη νκαιή. Πεξηνρέο κε δηαηαξαγκέλε , ζηξνβηιψδε ξνή θαη 

ρακειή δηαηκεηηθή ηάζε είλαη επηξξεπείο ζε αζεξσκάησζε, ελψ απηέο κε νκαιή, 

ζηξσηή ξνή θαίλνληαη λα είλαη πην πξνζηαηεπκέλεο. Η θπζηνινγηθή ζηξσηή ξνή πνπ 

ηππηθά ζπλαληάηαη ζε πξνζηαηεπκέλεο απφ ηε βιάβε πεξηνρέο ηνπ αξηεξηαθνχ 

δηθηχνπ αλαζηέιιεη ηνπο θιεγκνλψδεηο κεραληζκνχο  πνπ κεζνιαβνχλ ζηε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ ελδνζειίνπ θαη ηελ απφπησζε ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ  πνπ 

πηζηεχεηαη πσο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηάβξσζε ηεο πιάθαο.  

 

ΗΗ .ΛΟΗΜΧΓΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ   εκαληηθφηαην ξφιν φζνλ αθνξά ηνλ 

ηξαπκαηηζκφ ηνπ ελδνζειίνπ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ θαη θάπνηνη 

κηθξννξγαληζκνί φπσο ηα ριακχδηα ηεο πλεπκνλίαο (Chlamydia pneumonia), ν ηφο 

ηνπ απινχ έξπεηα, ν ηφο ηεο επαηίηηηηδαο Α, ν κεγαινθπηαξνηφο θαη ην 

ειηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνχ. (23) Δηδηθψηεξα ηα ριακχδηα θαη ν κεγαινθπηηαξνηφο  

εκθαλίδνπλ κηα επξεία θαηαλνκή ζηνλ πιεζπζκφ θαη είλαη δπλαηφ λα γίλνληαη 

αληηιεπηνί κεηά απφ επίκνλε, ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε θαη ππνηξνπή ηεο ινίκσμεο. 

Χζηφζν, δελ ππάξρεη απφδεημε ησλ κεραληζκψλ κε ηνπο νπνίνπο βαθηήξηα θαη ηνί 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αζεξσκάησζε. Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη κεηά απφ θάπνηα 

ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ κε ριακχδην ηεο πλεπκνλίαο, ηα ελεξγνπνηεκέλα 

καθξνθάγα εηζέξρνληαη απφ ηνπο πλεχκνλεο ζηελ θπθινθνξία, κεηαλαζηεχνπλ θαη 

εγθαζίζηαληαη ζην ελδνζήιην ή ηα ιεία κπηθά θχηηαξα, κε απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε 

παζνινγηθψλ αιινηψζεσλ ζηα αγγεία. Η άπνςε απηή εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ θαηά απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ κεηψλεη ηελ επαλεκθάληζε 

θιηληθψλ ζπκβάλησλ ζε αζζελείο κε ηζραηκηθε θαξδηνπάζεηα, φπσο επίζεο θαη 

αλίρλεπζε βαθηεξηαθψλ ζπζηαηηθψλ ζε αζεξσκαηηθέο βιάβεο. 

      Aπφ ηελ άιιε,  ινίκσμε κε ηνλ ηφ ηνπ απινχ έξπεηα θαίλεηαη λα απμάλεη ηελ 

παξαγσγή ηζηηθνχ παξάγνληα θαη ζξνκβίλεο θαη λα κεηψλεη ηελ παξαγσγή 

πξνζηαθπθιίλεο θαη ζξνκβνκνδνπιίλεο, κεηαηξέπνληάο έηζη ην ελδνζήιην ζε 

επηθάλεηα κε πξνζξνκβσηηθέο ηδηφηεηεο. Δπηπξφζζεηα,  ινίκσμε κε κεγαινθπηηαξνηφ 

επάγεη ηε κεηαλάζηεπζε θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ ζηνλ ππελδνζειηαθφ ρψξν, 

απμάλνληαο  ηελ έθθξαζε αληίζηνηρσλ επηθαλεηαθψλ θπηηαξηθψλ ππνδνρέσλ, φπσο 
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επίζεο  πξνάγεη ηε κεηαλάζηεπζε θαη αλαπαξαγσγή ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ, 

κέζσ αλαζηνιήο ηνπ νγθνθαηαζηαιηηθνχ γνληδίνπ p53 (24). 

     Η δεπηεξνγελήο ινίκσμε ησλ βιαβψλ κπνξεί λα εληζρχεη ηηο ηνπηθέο δξάζεηο ησλ 

γλσζηψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ φπσο ε ππεξρνιεζηεξνιαηκία , επηηαρχλνληαο ηηο 

νδνχο ηεο ρξφληαο θιεγκνλήο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αζεξσκαηηθέο βιάβεο ή 

κεηαβάιινληαο ηελ αληίδξαζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ αγγεηαθνχ ηνηρψκαηνο ζηε 

βιάβε(25)( 26). Δπηπιένλ εμσαγγεηαθή ινίκσμε κπνξεί λα επεξξεάδεη ηελ αλάπηπμε 

ησλ αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ θαη ησλ επηπινθψλ ηνπο κεηαβάιινληαο ην ζπζηεκαηηθφ 

κεηαβνιηζκφ ησλ ιηπηδίσλ ή κέζσ θπθινθνξνχλησλ θιεγκνλσδψλ κεζνιαβεηψλ, 

ελψ νη ίδηνη νξγαληζκνί κε ελδηάκεζα πξνηφληα ηεο θάζεο αλαδηπιαζηαζκνχ ηνπο 

κπνξεί λα επηηείλνπλ ηηο επηπινθέο ππαξρνπζψλ βιαβψλ, δεκηνπξγψληαο 

πξνζξνκβσηηθέο ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα, ε πξσηείλε ηνπ ζεξκηθνχ shock ησλ 

ριακπδίσλ κπξνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηα καθξνθάγα γηα ηελ παξαγσγή πξσηεηλαζψλ 

πνπ απνδνκνχλ ηελ εμσθπηηάξηα ζεκέιηα νπζία, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

εμαζζέλεζε ησλ αζεξσκαηηθψλ πιαθψλ, θαζηζηψληαο ηεο επάισηεο ζε ξήμε  θαη σο 

εθ ηνχηνπ θαη ζε ζξφκβσζε. Δπηπιένλ ε επαηηθή ζχλζεζε ησλ πξσηεηλψλ νμείαο 

θάζεο ζε κηα εζηία κε αγγεηαθήο ινίκσμεο κπνξεί λα πξνάγεη ζε ζξνκβσηηθέο 

επηπινθέο ηεο αζεξσκάησζεο κέζσ κεηαβνιήο κεηαμχ ηεο πήμεο θαη ηεο ηλσδφιπζεο 

(27). 

     Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη νη πξναλαθεξζέληεο θπζηθνί, βηνινγηθνί θαη ρεκηθνί 

ηνμηθνί παξάγνληεο ζπρλά αιιειεπηδξνχλ κε εμεηδηθεπκέλεο κνξηαθέο ιεηηνπξγίεο, 

πνπ επεξξεάδνπλ ηηο θπηηαξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο. Αλ ν 

βαζκφο ηεο ηξαπκαηηθήο απηήο δηαηαξαρήο ησλ κνξηαθψλ θαη θπηηαξηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ είλαη κηθξφο, ε πξνθαινχκελε βιάβε κπνξεί λα πεξάζεη απαξαηήξεηε 

θαη λα κελ ππάξρνπλ άκεζεο παζνινγηθέο ζπλέπεηεο. Δρεη δηαπηζησζεί φηη ηα 

ζπζηαηηθά ηεο ζεκέιηαο νπζίαο πνπ έρνπλ ππνζηεί νμεηδσηηθή βιάβε αιιειεπηδξνχλ 

κε ηα ιεία κπηθά θχηηαξα ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο, επάγνληαο θαηλνηππηθέο 

κεηαβνιέο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηνλ αλεμέιεγθην πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο θαη ηελ 

αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα, θαίλεηαη φηη 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ελδνζειηαθνχ ηξαπκαηηζκνχ  είλαη ε γελεηηθή θαη 

θαηλνηππηθή ηξνπνπνίεζε ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο, 

ηα νπνία κεηαπίπηνπλ  απφ ζρεηηθά αδξαλείο ζε ιηγφηεξν δηαθνξνπνηεκέλεο κνξθέο. 

Δηζη, γίλνληαη ηδαίηεξα κηηνγφλα , αλαπαξάγνληαη κε απμεκέλνπο ξπζκνχο θαη 

απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα κεηαλάζηεπζεο θαη παξαγσγεο θνιιαγφλνπ.  

     Η ελδνζειηαθή δπζιεηηνπξγία ε νπνία αθνινπζεί ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ 

ελδνζειίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε ζχλζεζε αγγεηζπζπαζηηθψλ νπζηψλ, 

ειαηησκέλε ζχλζεζε αγγεηνδηαζηαιηηθψλ νπζηψλ, αχμεζε ηεο ελδνζειηαθήο 

δηαπεξαηφηεηαο ζηηο ιηπνπξσηείλεο  θαη άιιεο νπζίεο ηνπ πιάζκαηνο, εμαζζέληζε ηεο 

ζξνκβναληίζηαζεο, πξνζθφιιεζεο κνλνθπηηάξσλ θαη αηκνπεηαιίσλ ζηελ 

ελδνζειηαθή ζηηβάδα  θαη ππεξπιαζία ησλ θπηηαξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αξηεξηαθνχ 

ηνηρψκαηνο. Δλ νιίγνηο, ην ελδνζήιην κπνξεί λα αλαζηξέςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο, φπσο ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ. (28) 
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ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΘΖΡΟΓΔΝΔΖ 

 

ΡΟΛΟ ΣΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΝΟ    

 

     Γηαηαξαρή ζηε ζχλζεζε ησλ αγγεηνδξαζηηθψλ νπζηψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ 

αξηεξηαθφ ηφλν,φπσο ην ΝΟ , έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμαζζέληζε ή ηελ θαηάξγεζε  

ηεο ελδνζειηνεμαξηψκελεο ράιαζεο. Η  ειαηησκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΝΟ νδεγεί 

ζε αληηζηξνθή ηεο δξάζεο ηεο  αθεηπινρνιίλεο, ε νπνία φηαλ ην ελδνζήιην είλαη 

θπζηνινγηθφ έρεη αγγεηνδηαζηαιηηθή δξάζε, ελψ πξνθαιεί αγγεηνζχζπαζε φηαλ ην 

ελδνζήιην δπζιεηηνπξγεί. Η απψιεηα ηεο βηνδξαζηηθφηεηάο ηνπ απνηειεί 

επαθφινπζν ηεο αληίδξαζεο ηνπ ΝΟ κε ππεξνμεηθέο ελψζεηο πξνο ζρεκαηηζκφ 

ππεξνμεηδηθψλ ληηξηθψλ ελψζεσλ, νη νπνίεο πξνάγνπλ ηελ νμεηδσηηθή απνζχλζεζε 

ηεο ηεηξαπδξνβηνπηεξίλεο (24) Απφηνθα ηεο ειαηησκέλεο παξαγσγήο ηνπ ΝΟ είλαη  

ε επφδσζε ηεο πξνζθφιιεζεο  θαη ζπζζψξεπζεο ησλ ιεπθνθπηηάξσλ  θαη ησλ 

αηκνπεηαιίσλ ζην ελδνζειηαθφ ηνίρσκα φπσο θαη  ε  δηαθνξνπνίεζε θαη αχμεζε ησλ 

ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ. Η ειαηησκέλε βηνδηαζεζηκφηεηα ηνπ ΝΟ  ζηα πιαίζηα ηεο 

ελδνζειηαθήο δπζιεηηνπξγίαο  ζπλνδεχεηαη απφ ηελ έθθξαζε επηθαλεηαθψλ 

ππνδνρέσλ ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ , φπσο ην αγγεηαθφ πξνζθνιιεηηθφ κφξην 1, 

ην δηαθπηηαξηθφ πξνζθνιιεηηθφ κφξην 1 , ε Ρ θαη ε Δ ζειεθηίλε, νη νπνίνη 

ζπλδένληαη κε κνλνθχηηαξα θαη Σ ιεκθνθχηηαξα , ππξνδνηψληαο έηζη κηα 

θιεγκνλψδε δηεξγαζία (24) . 

     Δπίζεο, ε παξαγσγή κέζσ νπνηαζδήπνηε νδνχ  O2   αδξαλνπνηεί ην ΝΟ, 

νδεγψληαο ζηελ ελδνζειηνεμαξηψκελε  αγγεηνδηαζηνιή , απμάλνληαο ηελ παξαγσγή 

πξνζθνιιεηηθψλ κνξίσλ ηεο νμεηδσκέλεο LDL, ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ 

αλαδηακφξθσζε ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο. Σν Ο2 πνπ παξάγεηαη κέζσ ηεο νδνχ 

ηεο NAD(P)H  φπσο θαη ην H2O2 εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ επαγσγή αχμεζεο ιείσλ 

κπηθψλ θπηηάξσλ θαη ηλνβιαζηψλ, φπσο θαη ηε κεηαλάζηεπζή ηνπο ζηελ έζσ 

ζηηβάδα. ( 29) 
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ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΔΜΜΟΡΦΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΑΗΜΑΣΟ ΣΖΝ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  ΣΖ ΑΘΖΡΧΜΑΣΧΖ  

ΡΟΛΟ Σ ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΧΝ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΑΘΖΡΟΓΔΝΔΖ  

      Σα Σ ιεκθνθχηηαξα πξνζειθχνληαη ζηνλ έζσ ρηηψλα απφ ρεκεηνηαθηηθέο νπζίεο, 

πνπ δηεγείξνπλ θαη  ηε ζχλζεζε απφ απηά  θιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ φπσο ε 

ηληεξθεξφλε γ θαη ε ιεκθνηνμίλε, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ επίζεο λα 

δηεγείξνπλ ηα καθξνθάγα, φπσο επίζεο ηα αγγεηαθά ελδνζειηαθά θχηηαξα θαη ηα ιεία 

κπηθά θχηηαξα.  Σα αληηγνληθά εξεζίζκαηα  πνπ είλαη ππεχζπλα γη απηή ηελ 

αλνζνινγηθή ελεξγνπνίεζε δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί, αιιά πηζαλέο πεξηπηψζεηο 

απνηεινχλ βαθηεξηαθά θαη ηηθά αληηγφλα ή πξσηείλεο ηνπ ζεξκηθνχ shock , θαζψο 

θαη λέα  αληηγφλα επαγφκελα απφ ηξνπνπνηεκέλα ζπζηαηηθά ηνπ αγγεηαθνχ 

ηνηρψκαηνο ή ιηπνπξσηείλεο. Σα ελεξγνπνηεκέλα ιεπθνθχηηαξα θαη ηα ελδνγελή 

αξηεξηαθά θχηηαξα κπνξνχλ λα απειεπζεξψζνπλ κεζνιαβεηέο πνπ επάγνπλ ηε 

δεκηνπξγία ζπλδεηηθνχ ηζηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κηαο πνηθηιίαο  πεπηηδηθψλ 

απμεηηθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηελ αληηγξαθή ησλ ιείσλ 

.κπηθψλ θπηηάξσλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε ζχλζεζε απφ απηά ηα θχηηαξα κηαο 

ππθλήο εμσθπηηάξηαο ζεκέιηαο νπζίαο, ραξαθηεξηζηηθφ κηαο πην πξνρσξεκέλεο 

αζεξσκαηηθήο βιάβεο. Δλ θαηαθιείδη, ηα ελεξγνπνηεκέλα Σ ιεκθνθχηηαξα είηε 

θπθινθνξνχληα ζην αίκα είηε κέζα ζηελ αζεξσκαηηθή πιάθα , ζεκαηνδνηνχλ 

πξφνδν ηεο αχμεζεο ηεο πιάθαο(30).  Βξέζεθε φηη κεηά απφ δηέγεξζε ησλ 

κνλνθπηηάξσλ θαη ιεκθνθπηηάξσλ, απμάλνπλ ηελ έθθξαζε ηνπο ζε ηζηηθφ 

παξάγνληα, θαηη πνπ ηα θαζηζηά ηδηαίηεξα πξνζξνκβσηηθνχο παξάγνληεο. (31).  

ΡΟΛΟ ΜΟΝΟΚΤΣΣΑΡΟΤ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΑΘΖΡΟΓΔΝΔΖ 

 

      Αλ θαη ε πξνζέιθπζε ησλ κνλνθπηηάξσλ θαη ε επαθφινπζε δηαθνξνπνίεζή ηνπο 

ζε καθξνθάγα θαη ηειηθά ζε αθξψδε θχηηαξα είλαη αξρηθά πξνζηαηεπηηθή, θαζψο 

απνκαθξχλνπλ δπλεηηθά επηβιαβή ιηπηδηθά κφξηα, ε πξννδεπηηθή ζπζζψξεπζε 

νδεγεί ηειηθά ζηελ εμέιημε ηεο βιάβεο. Σα καθξνθάγα  

-παξάγνπλ IL 1 θαη TNF, ηα νπνία απμάλνπλ ηελ πξνζθφιιεζε ησλ  ιεπθνθπηηάξσλ. 

–παξάγνπλ δηάθνξεο ρεκεηνθίλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ρεκεηνηαθηηθήο 

πξσηείλεο ησλ κνλνθπηηάξσλ 1,νη νπνίεο  κπνξεί λα πξνζειθχνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξα ιεπθνθχηηαξα ζηελ αζεξσκαηηθή πιάθα 

-παξάγνπλ ηνμηθέο ελψζεηο ηνπ νμπγφλνπ πνπ πξνθαινχλ επίζεο νμείδσζε ηεο LDL  

ζηηο βιάβεο  

-ζπλζέηνπλ απμεηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

ππεξπιαζία ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ. 

-εθθξίλνπλ θπηηαξνθίλεο, ρεκεηνθίλεο, ξπζκηζηηθά κφξηα αλάπηπμεο , 

κεηαιινπξσηεάζεο θαη άιια πδξνιπηηθά έλδπκα. 
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     Η δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα κνλνθχηηαξα ηνπ αίκαηνο κεηαηξέπνληαη ζε 

καθξνθάγα αθνινπζεί ηελ εμήο νδφ:Η ζπζζψξεπζε ησλ απμεκέλσλ LDL 

ππελδνζειηαθά πξνθαιεί ηελ έθθξαζε απφ ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα ηνπ 

αγγεηνθπηηαξηθνχ πξνζθνιιεηηθνχ κνξίνπ  VCAM 1, ην νπνίν  

πξνζειθχεη,ζηξαηνινγεί θαη ζπλδέεηαη κε θπθινθνξνχληα ζην αίκα κνλνθχηηαξα θαη 

Σ ιεκθνθχηηαξα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλδένληαη ζηνλ ππελδνζειηαθφ ρψξν 

ηνπ έζσ ρηηψλα. Αθνινχζσο, ηα κνλνθχηηαξα δηαθνξνπνηνχληαη ζε καθξνθάγα ππφ 

ηελ επίδξαζε ηνπ απμεηηθνχ παξάγνληα MCSF , πνπ παξάγεηαη απφ ελδνζειηαθά θαη 

ιεία κπηθά θχηηαξα(32)(33). Η ζπλερηδφκελε είζνδνο, επηβίσζε θαη αλαπαξαγσγή 

ησλ κνλνθπηηάξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο βιάβεο βαζίδεηαη ελ κέξεη ζε παξάγνληεο φπσο 

ν MCSF  θαη ν GCSF, ελψ ε ηληεξιεπθίλε 2 επάγεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

ιεκθνθπηηάξσλ.  

     Η ζπλερηδφκελε έθζεζε ζηνλ MCSF επηηξέπεη ζηα καθξνθάγα λα επηβηψλνπλ in 

vitro θαη πηζαλφηαηα λα πνιιαπιαζηάδνληαη εληφο ησλ βιαβψλ. Αληίζεηα, 

θιεγκνλψδεηο θπηνθίλεο φπσο ε ηληεξθεξφλε γ, ελεξγνπνηνχλ ηα καθξνθάγα ππφ 

νξηζκέλεο πξνππνζέζεηο ,νδεγψληαο ηα ζηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ 

θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ. Αλ απηφ ζπκβεί in vivo, ηα καθξνθάγα κπνξεί λα εκπιαθνχλ 

ζην λεθξσηηθφ ππξήλα, πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο επηπιεγκέλεο βιαβεο(14). 

     Σα κνλνθχηηαξα ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο αλαιφγσο κε ηνπο επηθαλεηαθνχο 

ππνδνρείο πνπ δηαζέηνπλ, απνηεινχλ έλαλ εηεξνγελή πιπζπζκφ θπηηάξσλ.    

Γηαθξίλνληαη δπν θχξηεο ππνκνλάδεο κνλνθπηηάξσλ , πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο κεηαλαζηεπηηθέο ηδηφηεηεο. Σα κνλνθχηηαξα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο 

πνπ εθθξάδνπλ ην CD 14 ππνδνρέα, είλαη πηζαλφλ πεξηζζφηεξν θιεγκνλψδε θαη 

κεηαλαζηεχνπλ επθνιφηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο θιεγκνλήο. Δηζη, ε ηζνξξνπία κεηαμχ 

ησλ δχν αλσηέξσ ππννκάδσλ κνλνθπηηάξσλ, θαίλεηαη λα απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ην ζρεκαηηζκφ αθξσδψλ θπηηάξσλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα αξρηθά ζηάδηα 

ηεο αζεξνγελεηηθήο δηαδηθαζίαο.  

     Η ελδνθπηηάξηα είζνδνο ηεο LDL θαη κεηαηξνπή ησλ καθξνθάγσλ ζε αθξψδε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε δηάθνξνπο κεραληζκνχο θαη απηφ πξνππνζέηεη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηελ πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζε ηεο  απηφρζνλεο LDL, δει  

νμείδσζε,γιπθνδπιίσζε ή θαη αθεηπιίσζή ηεο. 

     Η νμεηδσκέλε LDL εηζέξρεηαη ζηα καθξνθάγα κέζσ επηθαλεηαθψλ ππνδνρέσλ 

SR, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη μερσξηζηφ ξφιν. Η νμεηδσκέλε LDL κάιηζηα, 

θαζψο θαη ηα νμεηδσκέλα ιηπαξά νμέα επάγνπλ ηελ έθθξαζε θάπνησλ απφ ηνπο 

ππνδνρείο  φπσο ν SR α θαη ν CD36 , κέζσ ελφο αλαηξνθνδνηηθνχ κεραληζκνχ, ν 

νπνίνο πξνάγεη ην ζρεκαηηζκφ αθξσδψλ θπηηάξσλ, εκπνδίδεη ηελ παξαγσγή ηνπ 

αζεξνπξνζηαηεπηηθνχ ΝΟ θαη επίζεο έρεη απνδεηρζεί νηη  κπνξεί λα ππξνδνηήζεη ηελ 

δηαδηθαζία ηεο απφπησζεο ζε θαιιηέξγεηεο αγγεηαθψλ θπηηάξσλ. 

     Σξνπνπνηεκέλν είδνο LDL απνηειεί επίζεο  ε ειάρηζηα ηξνπνπνηεκέλε LDL, ε 

νπνία πξνθχπηεη κεηά απφ ειαθξά ελδπκηθή ηξνπνπνίεζε απφ ηελ επίδξαζε 

μαλζηλνμεηδάζεο, δηζζελνχο ζηδήξνπ ,ιηπνμπγελάζεο ή θσζθνιηπάζεο. Σα ηειηθά 

πξνηφληα ησλ επηδξάζεσλ απηψλ απνηεινχλ δηάθνξα είδε ειάρηζηα ηξνπνπνηεκέλσλ 

LDL, ην θαζέλα απφ ηα νπνία δηαζέηεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. 
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Σξίηε νδφο  απνξξφθεζεο ρνιεζηεξφιεο θαηά ηε δεκηνπξγία αθξσδψλ θπηηάξσλ 

είλαη ε ελζσκάησζε ηεο απηφρζνλεο, κε ηξνπνπνηεκέλεο LDL κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

ελδνθπηηάξσζήο ηεο απφ ελεξγνπνηεκέλα καθξνθάγα. Η ζπζζψξεπζε πεξίζζεηαο 

LDLζηνλ εμσθπηηάξην ρψξν νδεγεί ζε απνκφλσζή ηεο απφ ηα θπθινθνξνχληα 

καθξνθάγα θαη πξνάγεη ηειηθά ηελ πξφζιεςή ηεο απφ απηά.Η πξφζιεςε ηεο 

ζπζζσξεπκέλεο LDL κεζνιαβείηαη απφ κεραληζκνχο ελδνθπηηάξσζεο πνπ 

εμαξηψληαη ή είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηελ πξσηείλε αθηίλε, φπσο ε πηλνθχηησζε, θαη ε 

θαγνθχηησζε ή παηνθχηησζε αληίζηνηρα.  

     Δλεξγφ ξφιν ζηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ αθξσδψλ θπηηάξσλ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη 

ε ελδπκηθή κεηαβνιηθή νδφο ησλ εηθνζαλνεηδψλ,ησλ πξνηφλησλ δειαδή 

θαηαβνιηζκνχ ησλ θσζθνιηπηδίσλ ηεο θπηηαξηθήο κεβξάλεο. Όπσο είλαη γλσζηφ, ηα 

θσζθνιηπίδηα ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ  κεηαηξέπνληαη ζε αξαρηδνληθφ νμχ κε ηελ 

θαηαιπηηθή δξάζε ηεο θσζθνιηπάζεο Α2. Σν αξαρηδνληθφ νμχ κε ηε ζεηξά ηνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε έλα επξχ θάζκα πξνηφλησλ, ηα εηθνζαλνεηδή, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πξνζηαγιαδίλεο, ε ζξνκβνμάλε Α2, ιεπθνηξηέληα θαη 

πδξνμπηεηξαελνηθά νμέα. Η κεηαηξνπή απηή θαηαιχεηαη απφ κηα ζεηξά ελδχκσλ, 

φπσο ε θπθιννμπγελάζε 1 θαη 2, ε ιηπννμεγελάζε 5 θαη ην θπηφρξσκα Ρ450. Η 

ιηπνμπγελάζε θαη ε θσζθνιηπάζε 2 ζπκβάιινπλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο mmLDL, 

πξνάγνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αζεξσκάησζε. Αιιά θαη ηα ιεπθνηξηέληα,θαη 

θπξίσο ην Β4, αζθνχλ κηα θιεγκνλψδε πξναζεξσκαηηθή δξάζε,πξνθαιψληαο 

ρεκεηνηαθηηθή πξνζέιθπζε θαη πξνζθφιιεζε ησλ θπθινθνξνχλησλ 

ιεπθνθπηηάξσλ.( 34) 

 

 

 

 

 

Δηθόλα  1  Δπεηζόδην δηάβξσζεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο κε ζπλνδό ζρεκαηηζκό 

ζξόκβνπ πνπ εηζρσξεί ζην ιηπηδηθό ππξήλα 
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Δηθόλα   2  Δθθεληξε αλάπηπμε αζεξώκαηνο, κε πινύζην ιηπηδηθό ππξήλα. 

Αληηπαξάζεζε κε ην πγηέο  ελαπνκείλαλ ηνίρσκα ηεο αξηεξίαο  

 

 

 

 

 

Δηθόλα  3   Ρήμε πιάθαο ζηηο βάζεηο ηεο κε ηαπηόρξνλν ζρεκαηηζκό ζξόκβνπ 

πνπ εθηείλεηαη θαη ζηνλ απιό  
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Δηθόλα 4    Πνιιαπιέο δηαξξήμεηο ζηελ επηθάλεηα ηεο πιάθαο κε ζρεκαηηζκό 

ζξόκβσλ ηόζν ζην εζσηεξηθό ηεο όζν θαη ζηνλ απιό  
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ΗΗΗ.Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΧΝ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ 

ΑΘΖΡΟΓΔΝΔΖ 

 

     Δίλαη γλσζηφ απφ πνιιψλ εηψλ φηη ηα αηκνπεηάιηα απνηεινχλ πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν ζηα πξνθαινχκελα απφ ηηο αζεξσκαηηθέο αιινηψζεηο ζξνκβνεκβνιηθά 

επεηζφδηα. Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πιενλ δηαπηζησζεί φηη αλακηγλχνληαη 

ελεξγά θαη ζηελ έλαξμε ηεο αζεξσκαηηθήο δηεξγαζίαο. 

     Οη ηδηφηεηεο θαη δξάζεηο ηνπο πνπ ηα θαζηζηνχλ θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αζεξνγέλεζεο επηγξακκαηηθά  ζπλίζηαληαη ζην φηη: 

- πλδένληαη κε ιεπθά αηκνζθαίξηα θαη ελδνζειηαθά θχηηαξα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε 

δηαδηθαζία κεηαηξνπήο  ησλ κνλνθπηηάξσλ ζε καθξνθάγα 

- Πξνζιακβάλνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο νμεηδσκέλα θσζθνιηπίδηα θαη πξνάγνπλ ην 

ζρεκαηηζκφ ησλ αθξσδψλ θπηηάξσλ 

-ηξαηνινγνχλ πξνγνληθά θχηηαξα ζηηο πεξηνρέο δεκηνπξγίαο αζεξσκαηηθψλ 

αιινηψζεσλ, ηα νπνία, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, δηαθνξνπνηνχληαη είηε ζε αθξψδε 

είηε ζε ελδνζειηαθά θχηηαξα.  

-Παξάγνπλ ηνλ παξάγνληα RANTES  πνπ κεζνιαβεί γηα ηελ ζηξαηνιφγεζε ησλ 

κνλνθπηηάξσλ θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ην ελεξγνπνηεκέλν ελδνζήιην 

-Παξάγνπλ ηνλ παξάγνληα 4 (PF4),φπνπ γίλεηαη ε  δηαθνξνπνίεζή ησλ 

κνλνθπηηάξσλ  ζε καθξνθάγα. Δπηπιένλ, ν PF4 νδεγεί ζε δηαηήξεζε ηεο LDL ζηηο 

θπηηαξηθέο επηθάλεηεο, αλαζηέιινληαο ηελ απνθφιιεζή ηεο απφ ηνλ LDL  ππνδνρέα , 

πνπ δηεπθνιχλεη ηελ εζηεξνπνίεζε θαη πξφζιεςε ηεο νμεηδσκέλεο LDL.  

-Δθθξίλεηαη ελάο ζεκαληηθφο αξηζκφο ρεκεηνθηλψλ  (MCP 1, CD40L, RANTES,ENA 

78, ηληεξιεπθίλε 1β θαη ηληεξιεπθίλε 8) πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηα θπθινθνξνχληα 

ιεπθά αηκνζθαίξηα  (ιεκθνθχηηαξα θαη κνλνθχηηαξα) πξνάγνληαο ηε θιεγκνλψδε 

αληίδξαζε θαη ηε δεκηνπξγία ησλ καθξνθάγσλ θαη αθξσδψλ θπηηάξσλ 

-Πξνάγνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηηάξσλ κέζσ ηεο έθθξηζεο 

απμεηηθψλ παξαγφλησλ φπσο ν TGF θαη ν PDGF 

-πκβάιινπλ  ζηελ απνδφκεζε ηεο ζεκέιηαο νπζίαο κέζσ ηεο έθθξηζεο ηεο 

κεηαιινπξσηεηλάζεο  ΜΜΡ 2. 

- Δρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλδένληαη κε ηελ LDL θαη λα ελεξγνπνηνχληαη, θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα θαγνθπηηαξψλνληαη απφ ηα καθξνθάγα, πνπ ηειηθά κεηαηξέπνληαη ζε 

αθξψδε θχηηαξα.  

     Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν  ηα αηκνπεηάιηα ζπκκεηέρνπλ  ζηε δηακφξθσζε θαη 

εμέιημε ησλ αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ,κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο εμήο: ε αθέξαηεο, 

άζηθηεο πιάθεο ηα αηκνπεηάιηα πξνζθνιιψληαη ζην δπζιεηηνπξγηθφ ελδνζήιην, ην 

δπλεηηθά  εθηεζεηκέλν θνιιαγφλν θαη ηα καθξνθάγα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

ελεξγνπνηνχληαη θαη απειεπζεξψλνληαη ηα θνθθία ηνπο, ηα νπνία πεξηέρνπλ 

θπηνθίλεο θαη απμεηηθνχο παξάγνληεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο, καδί κε ηε ζξνκβίλε, 

ζπκβάιινπλ ζηε κεηαλάζηεπζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ιείσλ κπηθψλ 

θπηηάξσλ θαη ησλ κνλνθπηηάξσλ. Δπηπιένλ, ε ελεξγνπνίεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ 

πξνθαιεί ηε κεηαηξνπή ηνπ αξαρηδνληθνχ νμέσο ζε ζξνκβνμάλε Α2, πνπ πξνθαιεί 
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αγγεηνζχζπαζε θαη πεξαηηέξσ ζπζζψξεπζε αηκνπεηαιίσλ ή ιεπθνηξηελίσλ, πνπ 

εληζρχνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηε θιεγκνλψδε αληίδξαζε.  

     Ο ξφινο ησλ αηκνπεηαιίσλ είλαη θαηαιπηηθφο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε 

επηπιεγκέλσλ πιαθψλ,  ηεο ξήμεο ή ηελ δηάβξσζε ησλ αζηαζψλ αζεξσκαηηθψλ 

πιαθψλ, νη νπνίεο ζε αληίζεζε κε ηηο ζηεζεξέο πιάθεο κε ηελ παρηά  θαη νκνηνγελή 

ηλψδε θάςα, ραξαθηεξτδνληαη απφ ιεπηή ηλψδε θάςα. Η ιέπηπλζε ηεο ηλψδνπο 

θάςαο νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ ζηε ζπλερηδφκελε είζνδν θαη ελεξγνπνίεζε 

καθξνθάγσλ, πνπ απειεπζεξψλνπλ κεηαιινπξσηεηλάζεο(θνιιαγελάζε, 

ειαζηάζε,ζηξνκειπζίλε) θαη άιια πξσηενιπηηθά έλδπκα. Απηά ηα έλδπκα 

πξνθαινχλ απνζχλζεζε ηεο ζεκέιηαο νπζίαο ηεο πιάθαο, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε αηκνξξαγία απφ ηα αγγεία ησλ αγγείσλ ή απφ ην  αξηεξηαθφ απιφ, θαη ηειηθά, κε 

ηε ζπκκεηνρή θαη ελεξγνπνίεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ ζην ζρεκαηηζκφ ζξφκβνπ, κε 

απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ή θαη ηελ πιήξε απφθξαμε ηνπ αξηεξηαθνχ απινχ.(14) 

(35)  

     ηα ζεκεία ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο φπνπ έρεη ππνζηεί βιάβε 

(ελδνζειηαθή απνγχκλσζε, ξήμε ή δηάβξσζεο θάπνηαο αζεξσκαηηθήο πιάθαο) 

απνθαιχπηνληαη θαη εθηείζεληαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο πξσηείλεο ηεο 

ζεκέιηαο νπζίαο φπσο ν παξάγνληαο Von Willembrand, ν ηζηηθφο παξάγνληαο θαη ην 

θνιιαγφλν. Η πξνζθφιιεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ ζηε εθηεζεηκέλε ζεκέιηα νπζία 

ζεσξείηαη φηη απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ην ζρεκαηηζκφ ζξφκβνπ. Σα αηκνπεηάιηα 

πξνζθνιιψληαη ζηνλ παξάγνληα Von Willenbrand  θαη ζην θνιιαγφλν. Η ζχλδεζε 

απηή ελεξγνπνηεί θαη ηα αηκνπεηάιηα θαη νδεγεί ζε ηξνπνπνίεζε ησλ ηληεγθξηληθψλ 

ππνδνρέσλ , νη νπνίνη ζπλδένληαη πιενλ ηζρπξά θαη ζηαζεξά κε ηα αληίζηνηρα 

ζπζηαηηθά ηεο εμσθπηηάξηαο ζεκέιηαο νπζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα πξνζθνιιεκέλα 

αηκνπεηάιηα ζρεκαηίδνπλ κηα επηθάλεηα, πνπ απνηειεί ην ππφζηξσκα γηα ηε 

ζπζζψξεπζε επηπιένλ αηκνπεηαιίσλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε γέθπξεο 

ηλσδνγφλνπ , δεκηνπξγψληαο ζξφκβν(36). 

     Αθφκε εηδηθψηεξα,  έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα αηκνπεηάιηα  πξνζθνιιψληαη άκεζα 

αθφκα θαη ζε αθέξαην ελδνζήιην in vitro θαη  in vivo. Αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρεη 

εκθαλψο αλαγλσξίζηκε ελδνζειηαθή βιαβε,ηα αηκνπεηάιηα αιιειεπηδξνχλ θαη 

πξνζθνιιψληαη ζε πεξηνρέο ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο.επάισηεο γηα αλάπηπμε 

αζεξσκάησζεο, φπσο ν δηραζκφο ησλ θαξσηίδσλ. Η αξρηθή δέζκεπζε ησλ 

αηκνπεηαιίσλ απφ ην αθέξαην ελδνζήιην κεζνιαβείηαη απφ ηελ Ρ ζειεθηίλε θαη 

νδεγεί ζε ελεξγνπνίεζή ηνπο θαη επηβξάδπλζε ηεο ηαρχηεηαο ξνήο ηνπο. Σν ηειηθφ 

απνηέιεζκα είλαη ε ζπζζψξεπζή ηνπο ζην αξρηθφ ζεκείν δέζκεπζεο θαη ε 

ζπγθξάηεζή ηνπο κε ηζρπξφηεξνπο δεζκνχο κεζνιαβνχκελνο απφ ηε δξάζε 

ηληεγθξηλψλ. Γηα  λα ζπκβνχλ απηά ηα θαηλφκελα ζην αθέξαην ελδνζήιην, ζα πξέπεη 

ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα λα έρνπλ ελεξγνπνηεζεί απφ θάπνην παξάγνληα, πρ έλα 

θιεγκνλψδεο ζπκβάλ(37)(38). 

      Η πξνζθφιιεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ κε απηφ ην κεραληζκφ ζην ελεξγνπνηεκέλν 

ελδνζήιην πξνθαιεί πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηειεπηαίνπ, κε απνηέιεζκα 

κεγαιχηεξε πξνζέιθπζε αηκνπεηαιίσλ θαη ζπληήξεζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ελφο 

αλαηξνθνδνηηθνχ κεραληζκνχ ζπληήξεζεο θαη επίηαζεο ηεο δπλακηθήο 

αιιειεπίδξαζεο ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη αηκνπεηαιίσλ. Η αιιειεπίδξαζε απηή 
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ζπληεξείηαη απφ έλαλ αξηζκφ θπηνθηλψλ πνπ εθθξίλνληαη απφ ηα ελεξγνπνηεκέλα 

αηκνπεηάιηα   θαη ελδνζειηαθά θχηηαξα (πρ ICAM 1,VCAM 1, E-ζειεθηίλε θαη Ρ 

ζειεθηίλε ) Σέινο, αηκνπεηαιηαθέο αζξνίζεηο αλεπξίζθνληαη επίζεο ζαλ κηθξνέκβνια 

ζε πεξηνρέο ηνπ κπνθαξδίνπ φπνπ έρεη αλαπηπρζεί ζηε ζχζηνηρε επηθαξδηαθή 

αξηεξία ζξφκβσζε κε ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε εκθξάγκαηνο (39). 

 

 

 

 
 

 

Δηθόλα  5   Θξόκβνο ν νπνίνο επηθάζεηαη ζε κηα ηλώδε πιάθα κεηά από 

επαλαιακβαλόκελεο δηαβξώζεηο ηεο   

 

 

 

 

ΗV. Ο  ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΠΡΟΚΟΛΛΖΣΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ  ΣΖΝ 

ΑΘΖΡΟΓΔΝΔΖ  

 

     Σα θπξηφηεξα πξνζθνιιεηηθά κφξηα πνπ απαληψληαη ζηελ παζνγέλεζε ηεο 

αζεξσκαηνζθιήξπλζεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

-Σν αγγεηνθπηηαξηθφ πξνζθνιιεηηθφ κφξην , έλα  ζεκαίλνλ πξνζθνιιεηηθφ κφξην γηα 

ηα κνλνθχηηαξα  θαη ηα Σ ιεκθνθχηηαξα.  

-Η ρεκεηνπξνζειθπζηηθή ησλ κνλνθπηηάξσλ  πξσηείλε 1, ζεκαληηθφο 

ρεκεηνηαθηηθφο παξάγνληαο ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο, φπνπ ε 

ππεξρνιεζηεξνιαηκία  απμάλεη ηελ έθθξαζε ηνπ ππνδνρέα ηεο ζηα κνλνθχηηαξα.  

-Σα αθπηηαξηθά πξνζθνιιεηηθά κφξηα,ηα νπνία  εθθξάδνληαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη ησλ ιεπθνθπηηάξσλ, σο απνηέιεζκα ηεο 

ελδνζειηαθήο δπζιεηηνπξγίαο. Δκπιέθνληαη ζηελ πξνζθφιιεζε θαη κεηαλάζηεπζε 

ησλ ιεπθνθπηηάξσλ ζηνλ ππελδνζειηαθφ ρψξν. Δθθξάδνληαη θαηά πξνλνκηαθφ 

ηξφπν ζηηο πεξηνρέο ησλ αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ θαη ξπζκίδεηαη απηή ε έθθξαζή ηνπο 

απφ ηε CRP. Τπάξρνπλ ηξείο ηάμεηο ηέηνησλ πξνζθνιιεηηθψλ κνξίσλ α)νη ζειεθηίλεο 
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Δ,L, Ρ β)νη β2 ηληεγθξίλεο CD11,CD18  θαη γ)νη αλνζνζθαηξίλεο 

αηκνπεηαιηνελδνζειηνθπηηαξηθφ πξνζθνιιεηηθφ κφξην 1, ICAM 1,VCAM 1. 

 

 

V. Ο  ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΛΗΠΗΓΗΧΝ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΑΘΖΡΟΓΔΝΔΖ 

 

     Οη δπζιηπνπξσηεηλαηκίεο νθείινληαη είηε ζε κεηαιιάμεηο πνπ πξνθαινχλ ηελ 

παξαγσγή παζνινγηθψλ απνιηπνπξσηεηλψλ είηε απφ θάπνηα ππνθείκελε δηαηαξαρή 

φπσο λεθξσζηθφ ζχλδξνκν, αιθννιηζκφο, ππνζπξενεηδηζκφο ή ζαθραξψδεο 

δηαβήηεο. Παξαδείγκαηα δηαηαξαρψλ ησλ ιηπνπξσηεηλψλ πνπ αλεπξίζθνληαη ζπρλά 

ζηνλ πιεζπζκφ είλαη ηα απμεκέλα επίπεδα LDL, κεησκέλα επίπεδα HDL , θαη 

απμεκέλα επίπεδα ηεο παζνινγηθήο ιηπνπξσηείλεο Lpa. 

     Oη ελδείμεηο πνπ εκπιέθνπλ ηελ ππεξρνιεζηεξνιαηκία ζηελ παζνγέλεηα ηεο 

αζεξσκάησζεο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

-ηα θχξηα ιηπίδηα πνπ αλεπξίζθνληαη ζηηο αζεξσκαηηθέο πιάθεο είλαη ρνιεζηεξφιε 

πξνεξρφκελε απφ ην πιάζκα θαη ηνπο εζηέξεο ηεο 

-παξνπζία νμεηδσκέλεο LDL παξαηεξείηαη ζηα καθξνθάγα ζε αξηεξίεο ζε ζέζεηο κε 

ιηπψδεηο γξακκψζεηο. 

 -γελεηηθέο δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ ιηπνπξσηεηλψλ πνπ πξνθαινχλ 

ππεξρνιεζηεξνιαηκία ζπλδένληαη κε επηηαρπλφκελε αζεξσκάησζε (40). 

 -άιιεο γελεηηθέο ή επίθηεηεο δηαηαξαρέο, (πρ ζαθραξψδεο δηαβήηεο, 

ππνζπξενεηδηζκφο) πνπ πξνθαινχλ ππεξρνιεζηεξνιαηκία νδεγνχλ ζε πξψηκε θαη 

ζνβαξή αζεξσκάησζε. 

-πεηξακαηφδσα κε πςειή ζε ρνιεζηεξφιε δηαηξνθή αλαπηχζζνπλ αγγεηαθέο βιάβεο 

ηχπνπ αζεξσκάησζεο 

-επηδεκηνινγηθέο αλαιχζεηο θαηαδεηθλχνπλ κηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε 

ζνβαξφηεηα ηεο αζεξσκάησζεο θαη ηα επίπεδα ηεο νιηθήο ρνιεζηεξφιεο ή LDL  ζην 

πιάζκα  

-ε ειάηησζε ησλ επηπέδσλ ηεο ρνιεζηεξφιεο ζηνλ νξφ, είηε κε δηαηξνθή είηε κε 

θάξκαθα (πρ ζηαηίλεο) κεηψλεη ηελ ηαρχηεηα ηεο εμέιημεο ηεο 

αζεξσκάησζεο,πξνθαιεί ππνζηξνθή ή ζηαζεξνπνίεζε  κεξηθψλ πιαθψλ θαη κεηψλεη 

ηνλ θίλδπλν θαξδηαγγεηαθψλ ζπκβάλησλ.(41) 

     Οη κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο ε ππεξιηπηδαηκία ζπκβάιιεη ζηελ αζεξνγέλεζε 

πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ 

-ε ρξφληα ππεξιηπηδαηκία , εηδηθά ε ππεξρνιεζηεξνιαηκία, κπνξεί λα δηαηαξάμεη 

άκεζα ηε ιεηηνπξγία ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ, κέζσ απμεκέλεο παξαγσγήο 

ειεχζεξσλ ξηδψλ νμπγφλνπ πνπ αδξαλνπνηνχλ ην ΝΟ, ην κείδνλα παξάγνληα 

ράιαζεο ηνπ ελδνζειίνπ. 

-ζε θαηαζηάζεηο  ρξφληαο ππεξιηπηδαηκίαο παξαηεξείηαη ζπζζψξεπζε ιηπνπξσηεηλψλ 

κέζα ζηνλ έζσ ρηηψλα  ζε ζέζεηο απμεκέλεο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ ελδνζειίνπ 

-ε ρεκηθή κεηαβνιή ησλ ιηπηδίσλ πνπ επάγεηαη απ ηηο ειεχζεξεο ξίδεο παξαγφκελεο 

απ ηα καθξνθάγα ή ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα ζην αξηεξηαθφ ηνίρσκα έρεη σο 

απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ νμεηδσκέλεο (ηξνπνπνηεκέλεο) LDL .  
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     Ο ξφινο ηεο LDL  ζηε θιεγκνλψδε δηεξγαζία είλαη θαηαιπηηθφο. ε πεξίπησζε 

αχμεζεο ησλ επηπέδσλ ηεο ζηνλ νξφ, ε LDL απνζεθεχεηαη ζηνλ ππελδνζειηαθφ 

ρψξν. Η κεηαθίλεζή ηεο απφ ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηνλ ππελδνζειηαθφ ρψξν 

γίλεηαη κε παζεηηθή δηάρπζε θαη ε ζπγθξάηεζε θαη ζπζζψξεπζή ηεο ζην αξηεξηαθφ 

ηνίρσκα θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε  κεηαμχ ηεο 

απνιηπνπξσηείλεο β ηεο LDL  θαη ησλ πξσηενγιπθαλψλ ηεο ζεκέιηαο νπζίαο(42).      

Πέξα απφ ηελ LDL ππάξρνπλ θαη άιιεο ιηπνπξσηείλεο πνπ πεξηέρνπλ 

απνιηπνπξσηείλε Β, φπσο ε ιηπνπξσηείλε α. Η ιηπνπξσηείλε α είλαη κηα άηππε 

ιηπνπξσηείλε, πνπ απνηειείηαη φπσο θαη ε LDL  απφ ρνιεζηεξφιε ,ηξηγιπθεξίδηα θαη 

απνιηπνπξσηείλε Β  αιιά επηπξφζζεηα θέξεη θαη ηελ απνιηπνπξσηείλε α, ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ηελ απνιηπνπξσηείλε Β κε κηα δηζνπιθηδηθή γέθπξα. Η 

απνιηπνπξσηείλε α παξνπζηάδεη νκνινθία πξνο ην πιαζκηλνγφλν θαη πξνάγεη ηελ 

ππεξηξνθία ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ , κε απνηέιεζκα λα είλαη ηδηαίηεξα 

αζεξνγφλνο. Δρεη απνδεηρζεί πσο απμεκέλα επίπεδα ζην πιάζκα ηεο 

απνιηπνπξσηείλεο α  απνηειεί αλεμάξηεην παξάγνληα θηλδχλν γηα ζηεθαληαία λφζν. 

     Η  LDL , ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνηεζεί κέζσ νμείδσζεο,γιπθνδπιίσζεο 

(ζαθραξψδεο δηαβήηεο), ζπζζψξεπζεο, ζχλδεζεο κε πξσηενγιπθάλεο  ή ζπκκεηνρήο 

ηεο ζε αλνζνζπκπιέγκαηα, απνηειεί βαζηθφηαηε αηηία βιαβεο ηνπ αξηεξηαθνχ 

ελδνζειίνπ θαη ησλ ππνθείκελσλ ιείσλ κπηθψλ ηλψλ. Η ηξνπνπνηεκέλε LDL 

πξνζιακβάλεηαη απφ ηα καθξνθάγα, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αθξσδψλ 

θπηηάξσλ. Μηα πνιχ απνηειεζκαηηθή in vitro ηξνπνπνίεζή ηεο LDL  είλαη ε ρεκηθή 

αθεηπιίσζή ηεο, ε νπνία πξνζιακβάλεηαη ηαρέσο απφ ηα καθξνθάγα, κε απνηέιεζκα 

καδηθή ελδνθπηηάξηα ζπζζψξεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ ρνιεζηεξφιεο, κηα θαη ν 

ηξνπνπνηεκέλνο επίζεο ππνδνρέαο ηεο δελ ππφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηηνχζαο 

απηνξχζκηζεο  κεηά απφ αχμεζε ησλ ελδνθπηηάξησλ απνζεκάησλ ρνιεζηεξφιεο, 

πηζαλφο κεραληζκφο δεκηνπξγίαο αθξσδψλ θπηηάξσλ. 

     Η LDL ζηελ νμεηδσκέλε ηεο κνξθή απνηειεί ηελ κνξθή κε ηελ νπνία 

πξνζιακβάλεηαη ηαρέσο θαη καδηθά απφ ηα καθξνθάγα, κεηαηξεπφκελα ζε αθξψδε 

θχηηαξα. Η πξφζιεςε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ελ κέξεη κέζσ ησλ ππνδνρέσλ SRA 

θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κέζσ άιισλ ππνδνρέσλ , θπξίσο ηνπ CD36, νη νπνίνη 

εθθξάδνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ κνλνθπηηάξσλ, αθνχ απηά παγηδεπηνχλ ζην 

αξηεξηαθφ ηνίρσκα θαη κεηαηξαπνχλ ζε καθξνθάγα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θάπνηα 

αθξψδε θχηηαξα πξνέξρνληαη φρη απφ κνλνθχηηαξα ή καθξνθάγα αιιά απφ ιεία 

κπηθά θχηηαξα ηα νπνία ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη θαηάιιειε ελεξγνπνίεζε είλαη 

δπλαηφλ λα αλαπηχμνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο scavenger ππνδνρείο, ψζηε ηειηθά λα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηεξγαζία ζε αθξψδε θχηηαξα.  Η 

απνκάθξπλζε κε απηφ ηνλ ηξφπν ηεο ηξνπνπνηεκέλεο LDL  ζπληζηά ηνλ αξρηθφ 

πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ησλ καθξνθάγσλ ζηε θιεγκνλψδε αληίδξαζε, πεξηνξίδνληαο ηε 

βιαπηηθή ηεο επίδξαζε ζηα ελδνζειηαθά θαη ηα ιεία κπηθά θχηηαξα.  

     Τπφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ζε in vitro πεηξάκαηα, ηα πνζνζηά ηεο LDL  πνπ 

πξνζιακβάλνληαη δελ αξθνχλ γηα λα πξνθαιέζνπλ ζρεκαηηζκφ εζηέξσλ, σζηφζν 

πεηξακαηηθά ηα πνζνζηά απηά κπνξεί λα κεηαβιεζνχλ αλ απμεζεί ε έθθξαζε ησλ 

ππνδνρέσλ θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζχλδεζήο ηνπο (43) Απηά ηα θχηηαξα, φπσο 

θαη άιια, πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ππεξθφξησζε κε ρνιεζηεξφιε κεηψλνληαο ηνλ 
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αξηζκφ ησλ επηθαλεηαθψλ ηνπο ππνδνρέσλ γηα ηελ LDL  κε έλα απηνξπζκηζηηθφ 

κεραληζκφ.Σν ηειηθφ απνηέιεζκα φκσο απηήο ηεο δηεξγαζίαο είλαη βιαβεξφ, 

δεδνκέλνπ φηη ε ηξνπνπνηεκέλε LDL θαζηζηά ηα καθξνθάγα πνπ ηελ έρνπλ 

θαγνθπηηαξψζεη δπζιεηηνπξγηθά  θαη δπζπξνζαξκνζηηθά, λα απνηέιεζκα λα 

παγηδεχνληαη ζην αξηεξηαθφ ηνίρσκα , ρσξίο λα κπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ πξνο 

ηελ  θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, καδί κε ην επηβιαβέο πεξηερφκελφ ηνπο (44). Δπίζεο , 

εθθξίλνπλ ιηπάζεο  πνπ επηηείλνπλ ηε ιηπνπξσηεηληθή θαηαθξάηεζε θαη θαη 

ηξνπνίεζε, πξσηεάζεο πνπ απνζηαζεξνπνηνχλ ηελ ηλψδε θάςα  θαη ηζηηθφ 

παξάγνληα πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζξνκβνγφλνο (45). 

     Η θαγνθπηηαξσκέλε απφ ηα καθξνθάγα LDL δξα σο αληηγφλν, ηελ νπνία 

ελεξγνπνηεκέλα καθξνθάγα  παξνπζηάδνπλ (εθζέηνπλ) ζηα θπθινθνξνχληα Σ 

ιεκθνθχηηαξα. Δθηφο απφ ηελ νμεηδσκέλε LDL αλάινγν αληηγνληθφ ξφιν είλαη 

δπλαηφ λα παίμεη  ε πξσηείλε HSP60, ε β2 γιπθνπξσηείλε Ι, θαζψο θαη ζξαχζκαηα 

κηθξνβηαθψλ αληηγφλσλ. Η αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλνζνινγηθψλ θπηηάξσλ 

πξνππνζέηεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηελ παξνπζία ηνπ ππνδνρέα CD40  πάλσ ζηελ 

επηθάλεηα ησλ καθξνθάγσλ-αθξσδψλ θπηηάξσλ θαη ην ζπλδέηε ηνπ CD40L  ζηελ 

επηθάλεηα ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ (42). 

     Δηζη θαίλεηαη πσο ε δέζκεπζε ηεο LDL γίλεηαη επηιεθηηθά ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο 

ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο, πηζαλψο νθεηιφκελε  ζηελ ηζρπξή πξνζθφιιεζή ηεο  

ζηηο πξσηενγιπθάλεο  ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο, ε νπνία κάιηζηα ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπήο ζηελ νμετδσζε. Ο ξφινο ηεο 

νμείδσζεο ηεο LDL  ζηε  πξναγσγή ηεο αζεξσκάησζεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ελδνθπηηάξηαο εηζφδνπ ηεο, πνπ νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ ησλ 

αθξσδψλ θπηηάξσλ ησλ ιηπσδψλ γξακκψζεσλ. ηηο πξναζεξνγφλεο ηδηφηεηέο ηεο 

ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη ρεκεηνηαθηηθέο ηδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηα κνλνθχηηαξα θαη 

Σ ιεκθνθχηηαξα, ζηελ θπηηαξνηνμηθή δξάζε γηα ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα, ηε 

κηηνγφλν δξάζε γηα καθξνθάγα θαη ιεία κπηθά θχηηαξα θαη ηελ έθιπζε  ηεο 

ρεκεηνηαθηηθήο ησλ κνλνθπηηάξσλ  πξσηείλεο 1 θαη ηνπ δηεγεξηηθνχ γηα ηε 

δεκηνπξγία απνηθηψλ κνλνθπηηάξσλ παξάγνληα  απφ ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα.   

Δπηπξφζζεηα,  πξνάγεη ηελ έθθξαζε γνληδίσλ γηα ηνλ MCSF , θαη ηελ πξνεξρφκελε 

απφ ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα MCP. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληείλεηαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ε θιεγκνλψδεο δηεξγαζία. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ έθθξαζε 

θιεγκνλσδψλ κεζνιαβεηψλ, φπσο ν TNF a  θαη ε ηληεξιεπθίλε 1, πνπ πξνάγνπλ ηε 

ζχλζεζε ηεο LDL κε ην ελδνζήιην θαη ηα ιεία κπηθά θχηηαξα, θαζψο θαη ηε 

κεηάθξαζε ηνπ γνληδίνπ ηνπ LDL ππνδνρέα. , πξνθαιψληαο έηζη ζπζζψξεπζε 

πεξηζζφηεξεο LDL (14).  

     Σέινο,ε ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνπζίαο απμεκέλσλ πνζνζηψλ νμεηδσκέλεο LDL 

εληζρχεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα κειεηψλ ζε πεηξακαηφδσα, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε 

αζεξνγέλεζε κπνξεί λα πεξηνξηζηεί θαηά 30-70% κε ηε ρξήζε νξηζκέλσλ 

αληηνμεηδσηηθψλ νπζηψλ. Παξφια απηά ε ρξήζε αλάινγσλ νπζηψλ ζηνλ άλζξσπν  δε 

θαίλεηαη λα νδεγεί ζε αλάινγεο έθηαζεο  ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα  πηζαλψο 

ιφγσ αδπλακίαο επί ηνπ παξφληνο  εχξεζεο ηεο θαηάιιειεο αληηνμεηδσηηθήο νπζίαο 

ή θαη ηεο ζσζηήο δνζνινγίαο. 
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Δηθόλα    6   Γηάθνξνη ηύπνη αζεξσκαηηθώλ πιαθώλ , κε ελαξθηήξηα ηελ απιή 

πάρπλζε ηνπ κέζνπ ρηηώλα κε ππεξπιαζία ησλ ιείσλ κπηθώλ θπηηάξσλ ζε έλα 

πινύζην ζηξώκα πξσηενγιπθαλώλ θαηαιήγνληαο ζε πξνρσξεκέλεο θαη 

επηπιεγκέλεο βιάβεο(απόθξαμε απινύ, απνηηηαλώζεηο, ελδνπιαθηθή αηκνξαγία) 
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Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΛΔΗΧΝ ΜΤΗΚΧΝ ΚΤΣΣΑΡΧΝ ΣΖΝ ΑΘΖΡΟΓΔΝΔΖ 

 

     Σα ιεία κπηθά θχηηαξα κεηαλαζηεχνπλ απφ ην κέζν ζηνλ έζσ ρηηψλα, φπνπ 

πθίζηαληαη ππεξπιαζία θαη ελαπνζέηνπλ ζπζηαηηθά ηεο εμσθπηηάξηαο ζεκέιηαο 

νπζίαο , κεηαηξέπνληαο κηα ιηπψδε γξάκκσζε ζε κηα ψξηκε ηλνιηπψδε πιάθα θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξννδεπηηθή αχμεζε ησλ αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ. ηελ 

ππεξπιαζία ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ έρνπλ εκπιαθεί δηάθνξνη απμεηηθνί 

παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ αηκνπεηαιηαθνχ απμεηηθνχ παξάγνληα, ηνπ 

απμεηηθνχ παξάγνληα ηλνβιαζηψλ θαη ηνπ απμεηηθνχ παξάγνληα κεηακφξθσζεο α.   

Σα ιεία κπηθά θχηηαξα επίζεο πξνζιακβάλνπλ ηξνπνηεκέλα ιηπίδηα, ζπκβάιινληαο 

ζην ζρεκαηηζκφ αθξσδψλ θπηηάξσλ.  

     Σα αγγεηαθά ιεία κπηθά θχηηαξα  ζπλζέηνπλ κφξηα ηεο εμσθπηηάξηαο ζεκέιηαο 

νπζίαο, (θπξίσο θνιιαγφλνπ) πνπ ζηαζεξνπνηνχλ ηηο αζεξσκαηηθέο πιάθεο. Χζηφζν, 

ηα ελεξγνπνηεκέλα θιεγκνλψδε θαη αλνζνινγηθά θχηηαξα ζηε αζεξσκαηηθή πιάθα 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ην ζάλαην ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ ηνπ έζσ ρηηψλα κέζσ 

απφπησζεο, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ παξνπζία  θαηεηκεκέλνπ DNA  ζε ιεία 

κπηθά θχηηαξα αζεξψκαηνο, ελδεηθηηθφ πξνγξακκαηηζκέλνπ θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ, 

δηεξγαζία ε νπνία ζπκβάιιεη  πνηθηινηξφπσο ζηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο θάςαο θαη 

ζπλεπψο ηνπ ζπλφινπ ηεο πιάθαο, κεηαηξέπνληάο ηελ ζε επάισηε (46)(47). 

 

Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΔΡΤΘΡΧΝ ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΧΝ  

 

     Πεξίπνπ ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ εξπζξνθπηηάξνπ απνηειείηαη απφ 

ιηπίδηα θαη είλαη 1,5 κε 2 θνξέο πην πινχζην ζε ιηπίδηα απφ θάζε άιιν 

θχηηαξν.Γηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εθθξάδνπλ ππνδνρείο ζηελ επηθάλεηά ηνπο πνπ 

ηα επηηξέπεη λα ζπλδένληαη κε καθξνθάγα, γεγνλφο πνπ ζπληζηά παξάγνληα θηλδχλνπ 

ζηελ  εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αζεξνγέλεζεο. Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα θηάλνπλ 

ζηελ πιάθα είηε κεζσ παζεηηθήο δηάρπζεο απφ ηνλ απινχ ηνπ αγγείνπ απφ ραιαξέο 

ελδνζειηαθέο ζπλδέζεηο, είηε απφ ηα ηξνθνθφξα αξηεξίδηα ηεο πιάθαο (vasa 

vasorum)  είηε ζπλεπεία ηεο λεναγγείσζεο επαλαπινπνηεκέλεο πιάθαο κεηά απφ 

επαλαιακβαλφκελα ζξνκβσηηθά επεηζφδηα. Ο επηθαλεηαθφο επίζεο, 

απνξξνθνχκελνο, κε θιηληθά αληηιεπηφο ζξνκβίζθνο απνηειεί πινχζηα πεγή 

εξπζξνθπηηάξσλ θαη ζπλεπψο ιηπηδίσλ ζξνκβίζθνο (48). 

     Αδηακθηζβήηεηε απφδεημε φηη ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθφ 

ξφιν  ζηελ πξφνδν ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο  απνηειεί ην γεγνλφο φηη ελ κέζσ ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ  ιηπψδνπο ππξήλα αληρλεχεηαη θαη ε γιπθνθνξίλε, δνκή ε νπνία 

ζπλαληάηαη κφλν ζηε κεκβξάλε ησλ εξπζξνθπηηάξσλ. Δπίζεο, ζηε ζχζηαζε ηνπ 

ιηπψδνπο ππξήλα πιαθψλ πνπ εμεηάζηεθαλ απφ πξνρσξεκέλεο αζεξσκαηηθέο 

βιάβεο βξέζεθαλ νιφθιεξεο θπηηαξηθέο δηπιέο ιηπνεηδείο κεκβξάλεο, απνδεηθηηθφ 

ηεο πξνέιεπζεο ηνπο απφ εξπζξά αηκνζθαίξηα (49). Οπφηε, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

ιηπηδίσλ ηνπ λεθξσηηθνχ ππξήλα απνηειείηαη εθηφο ηεο ειεχζεξε ρνιεζηεξφιε ηνπ 
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αίκαηνο θαη ησλ απνπησζέλησλ καθξνθάγσλ θαη απφ ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα πνπ κε 

ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηξφπνπο βξέζεθαλ ζηελ πιάθα. 

 

 

 

 
 

 

Δηθόλα   7  Δλδνπιαθηθή αηκνξξαγία κεηά από δηάβξσζε ηεο θάςαο, κε θάπνηα 

ίρλε  ζρεκαηηζκνύ ηληθήο. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη  πεξηνρέο ζξόκβσζεο κεηά από 

ξήμε ή δηάβξσζε είλαη δύζθνιν λα αλαγλσξηζηνύλ κε ηελ θνηλή ρξώζε 

αηκαηνμπιίλεο-εσζίλεο  ιόγσ όηη απνδίδνληαη παξόκνηα. 

 

 

 

 

Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΠΡΟΓΟΝΗΚΧΝ ΚΤΣΣΑΡΧΝ ΣΖΝ ΑΘΖΡΟΓΔΝΔΖ 

 

     Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, νη αζεξσκαηηθέο βιάβεο πεξηέρνπλ έλαλ εηεξνγελή 

πιεζπζκφ θπηηάξσλ . Πξφζθαηα δεδνκέλα απφ κνληέια πεηξακαηφδσσλ έρνπλ 

θαηαδείμεη φηη πξνγνληθά θχηηαξα πξνεξρφκελα  ε φρη απφ ην κπειφ ησλ νζηψλ , 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αζεξσκάησζεο. Σα ιεία κπηθά θχηηαξα πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο αζεξσκαηηθέο βιάβεο πξνέξρνληαη απφ κελάζηεπζε κπηθψλ 

θπηηάξσλ απφ ην κέζν πξνο ηνλ έζσ ρηηψλα. Φαίλεηαη φκσο φηη έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ , σο θαη 40% ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ ησλ αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ 

πξνέξρνληαη απφ θπθινθνξνχληα ζην αίκα πξνγνληθά θχηηαξα. χκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα πξνζθάησλ κειεηψλ, αλαθέξεηαη κηα αχμεζε δπν κε ηξεηο θνξέο ησλ 

πξνγνληθψλ θπηηάξσλ ζηνλ έμσ ρηηψλα αζεξσκαηηθψλ αγγείσλ, ζε ζρέζε κε ηνλ έμσ 

ρηηψλα θπζηνινγηθψλ αξηεξηψλ. Σα πξνγνληθά απηά θχηηαξα, κεηά απφ κηα 

δηαδηθαζία κεηαλάζηεπζεο πξνο ηνλ ππελδνζειηαθφ ρψξν ηνπ έζσ ρηηψλα  θαη 

δηαθνξνπνίεζήο ηνπο, πηζαλφλ απνηεινχλ πεγή πξνέιεπζεο ελφο ζεκαληηθνχ 

αξηζκνχ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ, ελδνζειηαθψλ  θπηηάξσλ θαη καθξνθάγσλ 

αθξσδψλ θπηηάξσλ ησλ αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ(50)(51). 
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Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΣΗΚΟΤ ΗΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΘΔΜΔΛΗΑ ΟΤΗΑ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΑΘΖΡΟΓΔΝΔΖ 

 

     Οζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ θαη ηεο ζεκέιηαο νπζίαο, ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε ζεκέιηα νπζία ηνπ κέζνπ ρηηψλα ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο 

απνηειείηαη θπξίσο απφ θνιιαγφλν ηχπνπ Ι θαη ΙΙΙ, ελψ ζηελ πεξηνρή ησλ 

αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ απνηειείηαη θπξίσο απφ πξσηενγιπθάλεο θαη αζζελψο 

ζπλδεδεκέλα ηλίδηα θνιιαγφλνπ. Σν θπζηνινγηθφ θνιιαγφλν ηνπ κέζνπ ρηηψλα έρεη 

ηελ ηδηφηεηα λα αλαζηέιιεη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ιείσλ κπηθψλ ηλψλ, πξνθαιψληαο 

αληνχζα ξχζκηζε εηδηθψλ αλαζηνιέσλ ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ. Η απνδφκεζε ηνπ 

θνιιαγφλνπ απφ ηελ θνιιαγελάζε ησλ καθξνθάγσλ πηζαλφλ επηηξέπεη ζηα ιεία 

κπηθά θχηηαξα λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηηνγφλα εξεζίζκαηα θαη λα αλαπαξαρζνχλ.  

      Καη άιια κφξηα ηεο ζεκέιηαο νπζίαο, φπσο ε θηκπξνλεθηίλε θαη ε ζεηηθή επαξάλε 

κπνξεί λα εκπιέθνληαη ζηελ φιε δηαδηθαζία, αθνχ κπνξνχλ επίζεο λα αλαζηείιινπλ 

ηνλ θπηηαξηθφ θχθιν. Δπίζεο , έρνπλ δηαπηζησζεί αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ θαη ζεκέιηαο νπζίαο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ 

έθθξαζε ρεκεηνθηλψλ απφ ηα καθξνθάγα. Δπνκέλσο ε ζεκέιηα νπζία πνπ πεξηβάιιεη 

ηα θχηηαξα δελ απνηειεί νπδέηεξν δνκηθφ ζπζηαηηθφ , αιιά κπνξεί λα θαζνξίδεη αλ 

ηα θχηηαξα πνπ πεξηβάιιεη ζα παξακείλνπλ αδξαλή ή ζα πνιιαπιαζηαζηνχλ 

δηεγεηξφκελα απφ απμεηηθνχο παξάγνληεο.(47) 

 

 

ΡΟΛΟ ΟΜΟΚΤΣΔΗΝΖ   

 

         Η νκνθπζηείλε ζπλδέεηαη κε πξνρσξεκέλεο βιάβεο , φπσο πξνθχπηεη  απφ 

λεθξνηνκηθέο κειέηεο, ζε αζζελείο νη νπνίνη είλαη νκφδπγνη γηα δηαηαξαρή ζην 

έλδπκν πνπ εκπιέθεηαη ζην κεηαβνιηζκφ ηεο νκνθπζηείλεο, φπσο ε θπζηαζεηνλίλε β-

ζπλζάζε θαη ε κεζπιελνηεηξαπδξνθνιηθή ξεδνπθηάζε. ε αζζελείο νη νπνίνη θέξνπλ 

ηέηνην θαηλφηππν, είλαη  πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ ην πξψην ηνπο θαξδηαθφ επεηζφδην ζε 

ειηθία κηθξφηεξε ησλ 20 εηψλ. Οζνλ αθνξά ηηο ηδηφηεηέο ηεο, είλαη ηνμηθή γηα ην 

ελδνζήιην, είλαη πξνζξνκβσηηθή, απμάλεη ηελ παξαγσγή θνιιαγφλνπ θαη κεηψλεη ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ ΝΟ. Αζζελείο κε κηθξή αχμεζε ηεο νκνθπζηείλεο ηνπ πιάζκαηνο 

έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα εκθάληζε αζεξσκαηνζθιεξπληηθψλ θαηλνκέλσλ ζηηο 

ζηεθαληαίεο, πεξηθεξηθέο θαη εγθεθαιηθέο αξηεξίεο(52). 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΟΛΗΓΟΚΛΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΒΛΑΒΧΝ 

 

     Η κνλνθισληθή ππφζεζε ηεο αζεξνγέλεζεο πνπ αλαπηχρζεθε ην 1977 βαζίζηεθε 

ζηελ παξαηήξεζε πσο κεξηθέο αζεξσκαηηθέο πιάθεο ζηνλ άλζξσπν ήηαλ  

κνλνθισληθέο ή ην πνιχ νιηγνθισληθέο (53). Μηα εξκελεία ηεο νιηγνθισληθφηεηαο 

είλαη πσο νη αζεξσκαηηθέο πιάθεο κπνξνχλ λα απνηεινχλ ηζνδχλακν θαινήζσλ  

λενπιαζκάησλ, πηζαλφλ επαγφκελα απφ κηα εμσγελή ρεκηθή νπζία (ρνιεζηεξφιε ή 

θάπνην απφ ηα νμεηδσκέλα πξνηφληα ηεο) ή έλαλ νγθνγφλν ηφ. Μηα πξφζθαηε κειέηε 

σζηφζν έδεημε πσο πθίζηαληαη θισληθέο πιάθεο νη νπνίεο ζπρλά έρνπλ κέγεζνο 

κεγαιχηεξν απφ 4 κκ, φρη κφλν ζε αξηεξίεο κε αζεξσκάησζε αιιά θαη θπζηνινγηθέο 

αξηεξίεο, εχξεκα ζπκβαηφ κε ηελ πηζαλφηεηα νη αζεξσκαηηθέο πιάθεο λα 

αλαπηχζζνληαη ζε έδαθνο κηαο πξνππάξρνπζαο θισληθήο πιαθαο.(54) 
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ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ-ΠΡΟΓΗΑΘΔΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

     Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ επίπησζε θαη ηε βαξχηεηα ηεο 

αζεξνζθιεξπληηθήο λφζνπ ηαπηίδνληαη κε απηνχο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θίλδπλν γηα 

ηελ χπαξμε ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη αλαθέξνληαη σο ηδηνζπγθξαζηθνί( θαη θαηά 

ζπλέπεηα ακεηάβιεηνη) θαη επίθηεηνη (ειεγρφκελνη). Ο επηπνιαζκφο θαη ε βαξχηεηα 

ηεο λφζνπ αλάκεζα ζηα δηάθνξα άηνκα θαη ηηο νκάδεο αηφκσλ θαη επνκέλσο θαη ε 

ειηθία θαηά ηελ νπνία είλαη πηζαλφ λα πξνθιεζεί ηζηηθή βιάβε ζρεηίδνληαη κε έλα 

αξηζκφ παξαγφλησλ εθ ησλ νπνίσλ κεξηθνί είλαη εγγελείο θαη νξηζκέλνη δπλεηηθά 

ειεγρφκελνη.  

 

ΖΠΑ  Απφ εθηελή έξεπλα πνπ δεκνζηεχζεθε πξφζθαηα,αλαθεξφκελε ζε ζπιινγή 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1971-2007, πξνθχπηεη φηη ηφζν ζηηο ΗΠΑ 

φζν θαη ζηελ Δπξψπε  ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο  ηφζν ε επίπησζε φζν θαη ν 

επηπνιαζκφο  ηεο θαξδηαθήο λφζνπ απμάλνληαη. ρεδφλ ηα δχν ηξίηα ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ζαλάησλ ζηηο γπλαίθεο θαη ζηνπο άλδξεο κεγαιχηεξσλ ησλ 65 εηψλ  νθείινληαη 

ζε θάπνηα εθδήισζε θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. πκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Τγείαο =Π.Ο.Τ)  εθηηκάηαη φηη αληηπξνζψπεπζαλ δηεζλψο ην 2000 ζηηο 

πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο  θαη ζε πνιιέο αλαπηπζζφκελεο  ηνλ θχξην φγθν 

ηφζν ηεο ζλεζηκφηεηαο φζν θαη ηεο λνζεξφηεηαο.  

     ην ζχλνιν ησλ ζαλάησλ παγθφζκηα, ην 1/3 απνδφζεθε ζηα θαξδηαγγεηαθά 

λνζήκαηα ( 16,7 εθαηνκκχξηα ζάλαηνη). Απφ απηνχο ε ζηεθαληαία λφζνο επζπλφηαλ 

γηα 7,22 εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο. ηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ θαη άλσ  θαη ζηα δχν θχια 

γηα ην 2002 νη ζάλαηνη απφ ζηεθαληαία λφζν ήηαλ 5. 825 αλά 100000 άηνκα. ηηο 

ΗΠΑ , ην 2002 ν επηπνιαζκφο ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ  έθηαλε ην 6,9 % θαη ε 

δηαθχκαλζε κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ήηαλ 5,6 θαη 8,4% αληίζηνηρα, ελψ ε 

επίπησζε ηεο λφζνπ ην 2001 ήηαλ 442,5 αλά 100000 άηνκα θαη ήηαλ πςειφηεξε ζηε 

καχξε θπιή. Σν 2002 ε ζλεζηκφηεηα απφ ζηεθαληαία λφζν ήηαλ 170,8 αλά 100000 

άηνκα θαη ήηαλ πςειφηεξε ζηε καχξε θπιή θαη ηνπο άλδξεο ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο. ηηο ΗΠΑ, ε κέζε ειηθία  πξψηνπ θαξδηαθνχ επεηζνδίνπ είλαη 65,8 έηε γηα 

ηνπο άλδξεο θαη 70,4 έηε γηα ηηο γπλαίθεο.  

     Οζνλ αθνξά ζπλνιηθά ηελ εκθάληζε ηεο ηζραηκηθήο θαξδηνπάζεηαο θαζπζηεξεί 

θαηά 10 έηε ζηηο γπλαίθεο θαη θαηά 20 ρξφληα γηα ηνλ αηθλίδην ζάλαην θαη ην νμχ 

έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. Βάζε κε κηα δεκνζηεπκέλε κειέηε ηνπ 2003, ν αξηζκφο 

ησλ ζαλάησλ νθεηιφκελσλ ζε θαξδηνινγηθά αίηηα θαη θπξίσο ζε ζηεθαληαίαο 

αηηηνινγίαο, κεηψζεθαλ αξθεηά, ιφγσ ηεο θαιχηεξεο ζεξαπεπηηθήο  αληηκεηψπηζεο 

πνπ ηπγράλνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη αζζελείο, αιιά θαη ιφγσ ησλ ηειεηνπνηεκέλσλ 

κεζνδνινγηψλ πξφιεςεο ζε πιεζπζκνχο θηλδχλνπ. Βέβαηα, απηφ έρεη ζαλ 

θπζηνινγηθφ θαηλφκελν λα απμεζνχλ νη ρξφληνη θαξδηνινγηθνί αζζελείο νη νπνίνη 

ιακβάλνπλ αγσγή, φπσο επίζεο θαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξνλίσο 

λνζειεπνκέλσλ ζε θαξδηνινγηθέο πηέξπγεο(55). 

 

ΔΤΡΧΠΖ  Σα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα είλαη ε θχξηα αηηίαο ζαλάηνπ ζηελ Δπξψπε, 

ζηα νπνία απνδίδνληαη πεξίπνπ 4, 35 εθαηνκκχξηα ζάλαηνη εηεζίσο. Σν 49% φισλ 
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ησλ ζαλάησλ ζηελ Δπξψπε πξνέξρεηαη απφ ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, απφ απηνχο 

αθνξά ην 55% ζηηο γπλαίθεο θαη 43% ηνπο άλδξεο. ηε ζηεθαληαία λφζν νθείιεηαη 

πεξίπνπ ην 50% απηψλ ησλ ζαλάησλ. χκθσλα κε ηελ ΔΤΔ 52000 ζάλαηνη 

(πεξίπνπ 49%) ζε ζχλνιν 105. 529 ζαλάησλ ην 2003 νθείινληαλ ζε θαξδηαγγεηαθέο 

παζήζεηο. πγθεθξηκέλα, ζηε  ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα απνδφζεθαλ 14 067 ζάλαηνη, 

απφ απηνχο 11009 ζε ειηθία άλσ ησλ 65 εηψλ. Σελ ίδηα ρξνληά, ε ζηεθαληαία λφζνο 

ήηαλ ε ηξίηε αηηία ζαλάηνπ θαη επζπλφηαλ γηα ην 13,3 % ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ.  

     ηελ Δπξψπε ε ζηεθαληαία λφζνο , ε πην θνηλή αηηία ζαλάηνπ, επζχλεηαη γηα 

πεξίπνπ 1,95 εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο εηεζίσο,  πεξίπνπ γηα ην 23% ησλ ζαλάησλ ηνπ 

ζπλφινπ ζηηο γπλαίθεο θαη ην 21% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ ζηνπο άλδξεο θαη είλαη 

ε θχξηα αηηία ζαλάηνπ ζε ειηθίεο αλδξψλ άλσ ησλ 45 εηψλ θαη γπλαίθεο άλσ ησλ 65 

εηψλ.  Οη άλδξεο πξνζβάιινληαη ζπρλφηεξα απφ ηηο γπλαίθεο ζε αλαινγία 4 πξνο 

1.Απηή ε αλαινγία πξηλ ηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ  είλαη 8 πξνο 1 θαη κεηά ηελ ειηθία 

ησλ 70 εηψλ γίλεηαη 4 πξνο 1. 

 

 ΔΛΛΑΓΑ  Οζνλ αθνξά ζηε ζλεζηκφηεηα απφ ζηεθαληαία λφζν, ζηνηρεία απφ ηελ 

ΠΟΤ  γηα ηελ ίδηα ρξνληά δείρλνπλ φηη ζηελ Διιάδα απηή αλέξρεην ζε 49 αλά 100000 

άηνκα ζηελ Διιάδα φζνλ αθνξά ζηηο γπλαίθεο ελψ ηνπο 175 αλά 100000 φζνλ αθνξά 

ζηνπο άλδξεο. Καηά ηε δεθαεηία 1988-1998 ε ζλεζηκφηεηα απφ ζηεθαληαία λφζν ζηηο 

ειηθίεο 35-74 κεηψζεθε θαηά 11% ζηνηπο άλδξεο θαη θαηά 15% ζηηο γπλαίθεο ζηελ 

Διιάδα. Η ζλεζηκφηεηα απφ ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα ζηελ Διιάδα ζηελ ειηθία ησλ 

65 εηψλ θαη άλσ ήηαλ 663,4 αλά 100000 γηα ηνπο άλδξεο θαη 393,7 αλά 100000 γηα 

ηηο γπλαίθεο  θαη επήιζε κείσζε ην 1995-2000 θαηά 11,6 % ζηνπο άλδξεο θαη θαηά  

9,2 % ζηηο γπλαίθεο. Δηδηθψηεξα ην 2003, 14067 ζάλαηνη νθείινληαη ζε ηζραηκηθή 

θαξδηνπάζεηα θαη ην 75% πεξίπνπ >65 εηψλ. Απηφ ζπληζηά ζαλ 3ε αηηία ζαλάηνπ θαη 

επζχλεηαη γηα ην 13,3 % ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ. Γηα ην 2002, ε ζλεζηκφηεηα ζηελ 

Διιάδα ζηνπο άληξεο ήηαλ 175 αλά 100000 άηνκα ελψ γηα ηηο γπλαίθεο 49 ζηηο 

100000 (56) 

     ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ε ζηεθαληαία λφζνο  είλαη ηψξα ζπρλφηεξε ζηηο 

ρακειφηεξεο θνηλσληθνηθνλνκηθέο  ηάμεηο ζε αληίζεζε κε ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο φπνπ εμαθνινπζεί λα είλαη ζπρλφηεξε ζηηο αλψηεξεο θνηλσληθνηθνλνκηθέο 

ηάμεηο,  θαη ν ιφγνο είλαη φηη ζε απηέο ηηο ρψξεο δελ έρεη επέιζεη αθφκε ε αλαζηξνθή 

ηεο ζρέζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο λφζνπ  θαη είλαη απφηνθνο 

θπξίσο ηεο αγσγήο πγείαο πνπ γίλεηαη αξρηθά απνδεθηή  πεξηζζφηεξν απφ άηνκα 

αλψηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. εκεησηένλ φηη άηνκα 

ηνπ καχξνπ πιπζεζκνχ ζηηο ΗΠΑ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν επηπνιαζκφ  παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ ζηεθαληαίαο λφζνπ. Γπζάξεζηε είλαη ε επίπησζε ηνπ αηθληδίνπ θαξδηαθνχ 

ζαλάηνπ, ζπρλφηεξα ζηεθαληαίαο αηηηνινγίαο ζε λεαξά άηνκα, ειηθίαο  κηθξφηεξεο 

ησλ 40 εηψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ θαηά θαηξνχο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο αλαθνξηθά 

κε αξρεία ηαηξνδηθαζηηθψλ εξγαζηεξίσλ, ζπλήζσο απφ ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ 

(ΗΠΑ). Μάιηζηα, δελ απνηειεί αζπλήζηζην εχξεκα (αλεμαξηήησο ηεο αλαθεξφκελεο  

αηηίαο ζαλάηνπ) ε αλεχξεζε αζεξσκαηνζθιεξπληηθήο λφζνπ πνηθίιινπ ηχπνπ θαη 

εθηάζεσο ζε λεαξά άηνκα ηεο ειηθίαο ησλ 20 εηψλ (57). 
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ΖΛΗΚΗΑ 

 

     Μνινλφηη νη πξψηκεο βιάβεο ηε αζεξσκαηνζθιήξπλζεο ζπκβαίλνπλ ζε λεαξή 

ειηθία, ε πιήξεο εκθάληζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο κε  ζλεηφηεηα πεξηγξάθεηαη ζε 

πξνρσξεκέλε ειηθία. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε εμέιημε ηεο αζεξσκαηηθήο λφζνπ θαη 

ε απμαλφκελε επηβάξπλζή ηεο ζρεηίδεηαη φρη κφλν κε ηελ παξνπζία  θαη ην βαζκφ 

ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ, αιιά επίζεο κε ηελ παξακνλή ηνπο ζε 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. (58)  Η ειηθία απνηειεί θπξίαξρν παξάγνληα θηλδχλνπ. Η 

ζλεζηκφηεηα ηεο ηζραηκηθήο θαξδηνπάζεηαο απμάλεηαη κε θάζε δεθαεηία δσήο αθφκε 

θαη ζε πξνρσξεκέλε ειηθία. Η αζεξσκάησζε δελ είλαη θιηληθά έθδειε κέρξη ηε 

κέζε ειηθία ή αξγφηεξα, φηαλ νη αξηεξηαθέο βιάβεο πξνθαινχλ βιάβε ησλ νξγάλσλ. 

Μεηαμχ ησλ ειηθηψλ 40 θαη 60 ρξφλσλ  ε επίπησζε ηνπ εκθξάγκαηνο ηνπ 

κπνθαξδίνπ απμάλεηαη ζην πεληαπιάζην. 

 

ΦΤΛΟ 

 

     Πνιιέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη ηε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ εκθάληζε ηεο 

αζεξσκαηνζθιήξπλζεο κεηαμχησλ  δχν θχισλ.Δηζη παξαηεξείηαη απμεκέλε 

επίπησζε ζηνπο άλδξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο,ελψ ε 

επίπησζε απηή κεηαβάιιεηαη ζηε κεηεκκελνπαπζηαθή ειηθία γηα ηε γπλαίθα. Θα 

έιεγε θαλείο φηη νη γπλαίθεο πξνζηαηεχνληαη φζν είλαη ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία απφ 

ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αζεξσκαηνζθιήξπλζε (59). 

Απηφ επηηπγράλεηαη γηαηί ηα νηζηξνγφλα πξνζθαινχλ αχμεζε ηεο HDL θαη 

ζπγρξφλσο ειάηησζε ηεο LDL , κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε ηνπ θηλδχλνπ 

δεκηνπξγίαο αζεξσκαηνζθιεξπληηθψλ βιαβψλ (60). Με ηελ εκκελφπαπζε ηα 

επίπεδα ησλ ιηπνπξσηεηλψλ κεηαβάιινληαη , κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

επίπησζή ηεο. Η νηζηξνγνλνζεξαπεία έρεη πξνηαζεί ζαλ κέζνδνο ζεξαπείαο ζε 

κεηεκελλνπαπζηαθέο γπλαίθεο, φρη φκσο θαη ζηνπο άλδξεο ιφγσ επηπινθψλ ηεο 

(ζξνκβνεκβνιηθά επεηζφδηα). Θα πξέπεη λα εμαηξέζνπκε ηηο πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ 

αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο πάζρνπζεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε ή απφ βαξηά ππέξηαζε 

ή ηέινο απφ αζπλήζεηο κνξθέο ππεξιηπηδαηκίαο (61) (62). 

     Δθφζνλ νη ππφινηπνη παξάγνληεο είλαη ηζνδχλακνη, νη άληξεο έηλαη πην επεπίθνξνη 

ζηελ αζεξσκαηνζθιήξπλζε θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Σν 

έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ είλαη αζπλήζηζην ζε πξνεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο, ε  

ζπρλφηεηά ηνπ σζηφζν εμηζψλεηαη ζηα δχν θχια ζηελ έβδνκε δεθαεηία ηεο δσήο.  
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ΟΗΚΟΓΔΝΖ ΠΡΟΓΗΑΘΔΖ-ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΚΟΣΖΣΑ 

 

     Η θαιά ηεθκεξησκέλε νηθνγελήο πξνδηάζεζε γηα αζεξσκάησζε θαη ηζραηκηθή 

θαξδηνπάζεηα είλαη πηζαλφηαηα πνιπγνληδηαθή. Πνιχ ζπρλά ε θιεξνλνκηθή ηάζε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνγελή ζπγθέληξσζε άιισλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ, φπσο ε 

ππέξηαζε ή ν δηαβήηεο, ελψ ιηγφηεξν ζπρλά πεξηιακβάλεη θαιψο πξνζδηνξηζκέλεο 

θιεξνλνκηθέο δηαηαξαρέο ζην κεηαβνιηζκφ ησλ ιηπνπξσηεηλψλ πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα πςειά επίπεδα ιηπηδίσλ ζην αίκα, φπσο ε νηθνγελήο 

ππεξρνιεζηεξνιαηκία. Αιινη κε γελεηηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ φπσο ε δηαηξνθή,ν 

ηξφπνο δσήο θαη νη πξνζσπηθέο ζπλήζεηο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ δπλεηηθά 

αλαζηξέςηκνη.  

     Τπάξρεη θαιά ηεθκεξησκέλε ζρέζε κεηαμχ αζεξνζθιήξπλζεο θαη νηθνγελνχο 

πξνδηάζεζεο. Δρεη απνδεηρζεί ζε κέιεηεο  ζηηο νπνίεο νη ππφινηπνη παξάγνληεο 

θηλδχλνπ παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη, φηη ην νηθνγελεηαθφ θιεξνλνκηθφ απνηειεί 

ηζρπξφ αλεμάξηεην παξάγνληα θηλδχλνπ γηα εκθάληζε ζηεθαληαίαο λφζνπ (63). 

Αθφκε έρεη απνδεηρζεί φηη αλ θαη ε ζηεθαληαία λφζνο γίλεηαη έθδειε ζηε κέζε 

ειηθία, ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ επηδξά ζηε δεκηνπξγία βιαβψλ απφ βξεθηθή 

ειηθία(64). 

     Ο απμεκέλνο θίλδπλνο αζεξνζθιήξπλζεο θαη ηδαίηεξα γηα ζηεθαληαία λφζν 

ζρεηίδεηαη κε ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ  ιφγσ ηεο ζπζζψξεπζεο άιισλ νηθνγελψλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ, φπσο ε παρπζαξθία, ε αξηεξηαθή ππέξηαζε, ε 

ππεξρνιεζηεξνλαηκία,ε δπζιηπηδαηκία θαη ν δηαβήηεο.(65) 
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ΔΠΗΚΣΖΣΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 
 

ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ 

 

     Απφ αξθεηά ρξφληα πξηλ, έρεη αλαγλσξηζηεί ην γεγνλφο φηη νη δηαβεηηθνί 

παξνπζηάδνπλ 2 κε 3 θνξέο κεγαιχηεξν θίλδπλν αλάπηπμεο αζεξνζθιεξπληηθήο 

αγγεηαθήο λφζνπ. Ο απμεκέλνο θίλδπλνο αθνξά ηφζν ηνπο αζζελείο κε 

ηλζνπιηλνεμαξηψκελν , φζν θαη απηνχο κε κε ηλζνπιηλνεμαξηψκελν δηαβήηε. Οη 

γπλαίθεο πξνζβάιινληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ φηη νη άλδξεο. (66)  Η ηζρπξή απηή 

ζρέζε έρεη δηεξεπλεζεί κε επηδεκηνινγηθέο θαη θιηληθέο κειέηεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

60. Ο θίλδπλνο αζεξσκαησζεο απμάλεηαη κε ηε ζχγρξνλε χπαξμε άιισλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ  θαη ηδηαίηεξα κε ηελ ππεξιηπηδαηκία πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχεη 

ηελ ππεξγιπθαηκία, ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη ην θάπληζκα (67). 

     Η ππεξγιπθαηκία πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχεη ην ζαθραξψδε δηαβήηε είλαη δπλαηφλ 

λα νδεγήζεη ηξνπνπνίεζε θάπνησλ καθξνκνξίσλ , δεκηνπξγψληαο γηα παξάδεηγκα 

ηειηθά πξνηφληα πξνρσξεκέλεο γιπθνδπιίσζεο. Απηέο νη νπζίεο ζπλδεφκελεο κε 

επηθαλεηαθνχο θπηηαξηθνχο ππνδνρείο, φπσο νη RAGE , είλαη δπλαηφ λα απμήζνπλ 

ηελ παξαγσγή πξνθιεγκoλσδψλ θπηνθηλψλ θαη θαη λα εληζρχζνπλ θαη άιιεο 

θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο. 

Δπηπιένλ, ε δηαβεηηθή θαηάζηαζε πξνάγεη ην νμεηδσηηθφ stress πνπ κεζνιαβείηαη 

απφ αληηδξαζηηθέο ελψζεηο νμπγφλνπ θαη θαξβνλπιηθέο νκάδεο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη 

ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο πξνθαιεί αζεξσκαηηθέο βιάβεο κέζσ θιεγκσλσδψλ 

κεραληζκψλ (68). 

     Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο επίζεο επάγεη ηελ εκθάληζε ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο θαη 

ζεκαληηθά απμεκέλε πξνδηάζεζε γηα αζεξσκάησζε. Δθφζνλ νη ππφινηπνη 

παξάγνληεο είλαη ηζνδχλακνη, ε επίπησζε εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ είλαη 

δηπιάζηα ζηνπο δηαβεηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο κε δηαβεηηθνχο. Τπάξρεη επίζεο 

απμεκέλνο θίλδπλνο αγγεηαθψλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ  θαη αθφκε πην 

εληππσζηαθφ, εθαηνληαπιάζηα αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα επαγφκελε απφ 

αζεξσκάησζε γάγγξαηλα ζηα θάησ άθξα. 

 

 

ΤΠΔΡΣΑΖ 

 

     Η ππέξηαζε απνηειεί κείδνλα παξάγνληα θηλδχλνπ γηα αζεξσκάησζε ζε φιεο ηηο 

ειηθίεο. Αλδξεο ειηθίαο 45-62 εηψλ ησλ νπνίσλ ε αξηεξηαθή πίεζε είλαη κεγαιχηεξε 

απφ 165-95 mm Hg  έρνπλ πεξηζζφηεξν απφ πέληε θνξέο κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα 

ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα ζε ζρέζε κε απηνχο ησλ νπνίσλ ε αξηεξηαθή πίεζε δε 

μεπεξλά ην 140/90 mm Hg.Σφζν ε δηαζηνιηθή φζν θαη ε ζπζηνιηθή πίεζε είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηελ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ. Η αληηππεξηαζηθή ζεξαπεία κεηψλεη ηελ 

επίπησζε ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ αζεξσκάησζε λφζσλ, εηδηθά ησλ αγγεηαθψλ 

εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ θαη ηεο ηζραηκηθήο θαξδηνπάζεηαο.  
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     Η αξηεξηαθή ππεξηαζε είλαη απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο αζεξνζθιήξπλζεο. 

Κιηληθέο κειέηεο ήδε απ ηε δεθαεηία ηνπ 70 απέδεημαλ φηη ε θαξκαθεπηηθή 

αληηππεξηαζηθή ζεξαπεία κεηψλεη ηνλ θίλδπλν αγγεηαθνχ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ θαη 

θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο (69). Η δεκηνπξγία αζεξνζθιήξπλζεο ζηνπο ππεξηαζηθνχο 

αζζελείο είλαη απνηέιεζκα άκεζεο επίδξαζεο ζηα αγγεηαθά ηνηρψκαηα  ή έκκεζε 

ιφγσ έθθξηζεο νπζηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ηεο (ξελίλε, 

αγγεηνηελζίλε, θαηερνιακίλεο, ελδνζειίλε, αιδνζηεξφλε) (70) Απφ ηηο δηάθνξεο 

κειέηεο επίζεο θαίλεηαη νηη ε αζεξνζθιεξπληηθή δξάζε ηεο ππέξηαζεο γίλεηαη 

ηδηαίηεξα έθδειε φηαλ ζπλππάξρνπλ δηαηαξαρέο ζην κεηαβνιηζκφ ησλ 

ιηπνπξσηεηλψλ. Σν ζχλεζεο εχξεκα ηεο ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο ζηνπο ππεξηαζηθνχο 

αζζελείο δειψλεη ηελ άκεζε ζπλέξγεηα κε απηήλ γηα ηε δεκηνπξγία 

αζεξνζθιεξπληηθψλ βιαβψλ κέζσ ηεο απμεκέλεο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ ελδνζειίνπ 

πνπ πξνθαιεί ε απμεκέλε ελδαγγεηαθή πίεζε θαη ηεο ελαπφζεζεο ησλ ιηπηδίσλ ζ 

απηφ (71) (72). 

     Σα απμεκέλα επίπεδα αγγεηνηελζίλεο ΙΙ πέξαλ απφ ηνλ αγγεηνζπζηαιηηθφ ξφιν 

ζπκβάιινπλ ζηελ αζεξνγέλεζε πξνάγνληαο ηελ  αλάπηπμε ησλ ιείσλ κπηθψλ ηλψλ. 

πγθεθξηκέλα, ε αγγεηνηελζίλε ΙΙ ζπλδέεηαη κε εηδηθνχο ππνδνρείο ησλ ιείσλ κπηθψλ 

θπηηάξσλ κε απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θσζθνιηπάζεο C ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο απμάλεη ηελ ελδνθπηηάξηα ζπζζψξεπζε αζβεζηίνπ πξνθαιψληαο ζχζπαζε 

θαη ππεξηξνθία ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ θαη απμεκέλε πξσηεηληθή ζχλζεζε.   

Δπίζεο, απμάλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ιηπνμπγέλαζεο ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ, ε 

νπνία πξνάγεη ηε θιεγκνλή θαη ηελ νμείδσζε ηεο LDL .Η αξηεξηαθή ππέξηαζε 

επίζεο αζθεί πξνθιεγκνλψδε δξάζε απμάλνληαο ην ζρεκαηηζκφ ππεξνμεηδίνπ θαη 

ειεπζέξσλ ξηδψλ ζην πιάζκα. Οη νπζίεο απηέο ειαηηψλνπλ ηελ παξαγσγή ΝΟ απφ ην 

ελδνζήιην, απμάλνπλ ηελ πξνζθφιιεζε ιεπθνθπηηάξσλ θαζψο θαη επίζεο ηηο 

πεξηθεξηθέο αξηεξηαθέο αληηζηάζεηο(14). 

       

     Δπίζεο ππάξρνπλ ελδείμεηο πσο ε αγγεηνηελζίλε ΙΙ επηδξά ζηα ιεία κπηθά θχηηαξα, 

επάγνληαο ηελ παξαγσγή πξνθιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ φπσο ε ηληεξιεπθίλε 6 θαη ην 

MCP1 , θαζψο θαη ζηα ελδνζειηαθά θχηηαξα, επάγνληαο ηελ έθθξαζε θαη γηα ηα 

ιεπθνθχηηαξα κνξίσλ φπσο ν VCAM 1 . Πηζαλνινγείηαη κάιηζηα φηη θάπνηα απφ ηα 

θιηληθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ αλαζηνιέα ηνπ κεηαηξεπηηθνχ 

ελδχκνπ ηεο αγγεηνηελζίλεο ζε αζζελείο κε αζεξσκαηηθή λφζν πξνέξρνληαη απφ ηελ 

αλαζηνιή ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνθιεγκνλσδψλ δηεξγαζηψλ. 

     Σέινο ,έρεη πηζηνπνηεζεί ν ξφινο ηεο ππέξηαζεο σο παξάγνληαο ξήμεο ηεο πιάθαο 

πξνο ζρεκαηηζκφ ζξφκβσλ. Απηφ νθείιεηαη ζε θπζηνινγηθά ππάξρνπζεο αζπλέρεηεο 

ζην ελδνζήιην ηνπ έζσ ρηηψλα ζε πεξηνρέο απμεκέλνπ ζηξεο, θαη ε ζπρλφηεηα 

παικνχ επεξεάδεη ηε ζηαζεξφηεηα- ζθιεξφηεηα ηεο ηλψδνπο θάςαο, κε απνηέιεζκα 

φηαλ απηή απμάλεηαη, λα ππάξρεη θίλδπλνο ξήμεσο αθφκε  θαη ζε  πεξηνρέο κε κηθξνχ 

βαζκνχ ζηελψζεηο (73). 
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ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΑΠΝΗΜΑΣΟ 

 

     Σν θάπληζκα είλαη έλαο θαιά ηεθκεξησκέλνο παξάγνληαο θηλδχλνπ ζηνπο άλδξεο 

θαη ζεσξείηαη πσο επζχλεηαη γηα ηελ ζρεηηθά πξφζθαηε αχμεζε ηεο επίπησζεο θαη 

ηεο βαξχηεηαο ηεο αζεξσκάησζεο θαη ζηηο γπλαίθεο.Σν θάπληζκα ελφο ε 

πεξηζζφηεξσλ παθέησλ ηζηγάξσλ ηελ εκέξα γηα αξθεηά ρξφληα απμάλεη ηε 

ζλεζηκφηεηα απφ ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα  κέρξη θαη θαηά 200%. Η δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο κεηψλεη νπζηαζηηθά ηνλ απμεκέλν θίλδπλν.  

     Η παζνθπζηνινγία ηεο πξνθαινχκελεο απφ ηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ αγγεηαθήο 

λφζνπ είλαη  πεξίπινθε θαη θάπσο ζπγθεθρπκέλε , δεδνκέλεο ηεο δπλακηθήο 

αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο παξάγνληεο. Ο θαπλφο ηνπ ηζηγάξνπ πεξηέρεη θαηά 

πξνζέγγηζε 4000 ζπζηαηηθά. Αξθεηά απφ απηά, φπσο ε αθξνιείλε, ην α 

βελδνππξέλην,  θαη θάπνηνη άιινη πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο  

αζθνχλ αζεξνγφλεο επηδξάζεηο. Σν  α βελδνππξέλην θαη θάπνηνη άιινη  πνιπθπθιηθνί 

αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο πνπ απαληψληαη ζηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ πξνάγνπλ 

ηε ζπζζψξεπζε θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ θαη επάγνπλ εηδηθά έλδπκα ηνπ 

θπηνρξψκαηνο Ρ450 ηα νπνία δξνπλ θαηαιπηηθά ζηελ νμείδσζε πνιισλ ελδνγελψλ 

θαη  εμσγελψλ παξαγφλησλ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην απμεκέλν νμεηδσηηθφ stress 

απνηειεί  έλα απφ ηα θχξηα αίηηα ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ελδνζειίνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αζεξσκάησζεο. Η αθξνιείλε, κηα αθφξεζηε αιδεχδε, δηαζπά ηελ ελδνθπηηάξηα 

γινπηαζεηφλε θαη πξνάγεη ηελ νμείδσζε ησλ ιηπηδτσλ θαζψο θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

DNA ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ (22).  

     Πιεζψξα απφ κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη θαη απνδείμεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

θαπλίζκαηνο θαη θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ. Τπνινγίδεηαη φηη ην 17-30% ησλ ζαλάησλ 

αζζελψλ κε θαξδηαγγεηαθή λφζν νθείιεηαη ζην θάπληζκα. Ο θίλδπλνο ηεο 

ζηεθαληαίαο λφζνπ είλαη άλαινγε ηεο πνζφηεηαο θαπλίζκαηνο θαη παξακέλεη ν ίδηνο 

γηα άηνκα πνπ θαπλίδνπλ 14 ηζηγάξα εκεξεζίσο. Οη γπλαίθεο πνπ θαπλίδνπλ 

παξνπζηάδνπλ ηνλ ίδην θίλδπλν κε ηνπο  άλδξεο. Σν θάπληζκα σο παξάγνληαο 

παξνπζηάδεη ζπλεξγηθή δξάζε κε ηνπο ππφινηπνπο (74). 

 

ΤΠΔΛΗΠΗΓΑΗΜΗΑ 

 

     Η ππεξιηπηδαηκία είλαη έλαο κείδσλ παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα αζεξσκάησζε. Σα 

πεξηζζφηεξα δεδνκέλα εκπιέθνπλ θαηά θχξην ιφγν ηελ ππεξρνιεζηεξνιαηκία. Σα 

απμεκέλα επίπεδα ρνιεζηεξφιεο ζηνλ νξφ είλαη επαξθή γηα λα επάγνπλ ηελ 

αλάπηπμε βιάβεο, αθφκε θ αλ δελ ππάξρνπλ άιινη παξάγνληεο θηλδχλνπ (75). Ο 

πξσηαξρηθφο ξφινο ησλ δηαηαξαρψλ ησλ ηηκψλ ησλ ιηπηδίσλ ηνπ αίκαηνο ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ ζρεκαηηζκνχ θαη εμέιημεο ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο έρεη θαηαδεηρζεί 

θαη ηεθκεξησζεί ζαθψο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 κε επηδεκηνινγηθέο 

κειέηεο θαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 80 κέζσ κεγάισλ πνιπθεληξηθψλ θιηληθψλ κειεηψλ 

δηνξζσηηθήο παξέκβαζεο κε θαξκαθεπηηθά ή πγηεηλνδηαηηεηηθά κέζα ζηηο ηηκέο ησλ 

ιηπηδίσλ κε ζηφρν ηελ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή πξφιεςε ηεο ζηεθαληαίαο 

λφζνπ.Η απνδεδεηγκέλε ζεκαληηθή ειάηησζε ηφζν ηεο λνζεξφηεηαο φζν θαη ηεο 

ζλεηφηεηαο απφ ηέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεηο απνηειεί ηελ θαιχηεξε έκκεζε απφδεημε 
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γηα ηνλ πξσηεχνληα ξφιν ηεο LDL ζηελ παζνγέλεηα ηεο αζεξσκάησζεο (76) (77) 

(78). 

      Η θχξηα ζπληζηψζα  ηεο νιηθήο ρνιεζηεξφιεο ζηνλ νξφ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

απμεκέλν θίλδπλν είλαη ε ιηπνπξσηείλε ρακειήο ππθλφηεηαο (LDL) ε νπνία έρεη έλα 

βαζηθφ θπζηνινγηθφ ξφιν σο φρεκα γηα κεηαθνξά ηεο ρνιεζηεξφιεο ζηνπο 

πεξηθεξηθνχο ηζηνχο. ε αληίζεζε ε ιηπνπξσηείλε πςειήο ππθλφηεηαο (HDL)  

πηζηεχεηαη πσο κεηαθηλεί ηε ρνιεζηεξφιε απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο θαη ππάξρνπζεο 

αζεξσκαηηθέο πιάθεο θαη ηε κεηαθέξεη ζην ήπαξ γηα λα απνβιεζεί ζηε ρνιή. Οη 

αληηνμεηδσηηθέο ηδηφηεηεο ηεο HDL νθείινληαη ελ κέξεη ζηελ παξανμπγελάζε ηνπ 

νξνχ κηα εζηεξάζε ηελ νπνία θέξεη ε HDL  θαη ε νπνία κπνξεί λα δηαζπάζεη 

νξηζκέλα βηνινγηθά ελεξγά νμεηδσκέλα θσζθνιηπίδηα. πλεπψο φζν πην πςειά ηα 

επίπεδα ηεο HDL , ηφζν ρακειφηεξνο ν θίλδπλνο. Χο εθ ηνχηνπ ππάξρεη κεγάιν 

ελδηαθέξνλ γηα δηαηξνθηθέο, θαξκαθνινγηθέο  θαη ζπκπεξηθνξηθέο κεζφδνπο γηα ηελ 

ειάηησζε ηεο LDL  θαη αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο HDL ζην αίκα. Η άζθεζε θαη ε 

κέηξηα θαηαλάισζε αιθνφι απμάλνπλ ηα επίπεδα ηεο HDL , ελψ ε παρπζαξθία θαη 

ην θάπληζκα ηα ειαηηψλνπλ. 

     Η πςειή δηαηξνθηθή πξφζιεςε ρνιεζηεξφιεο θαη θνξεζκέλσλ ιηπψλ φπσο απηά 

πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θξφθν ηνπ απγνχ, ζηα δσηθά ιίπε θαη ην βνχηπξν απμάλνπλ ηα 

επίπεδα ρνιεζηεξφιεο ηνπ πιάζκαηνο. Αληίζηξνθα, κηα δηαηξνθή ρακειή ζε 

ρνιεζηεξφιε θαη θαη κε ρακειή αλαινγία θνξεζκέλσλ πξνο πνιπαθφξεζηα ιίπε 

ειαηηψλεη ηα επίπεδα ηεο ρνιεζηεξφιεο. Δπηπιένλ ηα σ 3 ιηπαξά νμέα πνπ αθζνλνχλ 

ζηα ηρζπέιαηα είλαη πηζαλψο επσθειή, ελψ ηα πδξνγνλσκέλα ιίπε πνπ παξάγνληαη 

κέζσ ηερλεηήο πδξνγφλσζεο πνιπαθφξεζησλ θπηηθψλ ιηπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηε καγεηξηθή κπνξεί λα επεξξεάδνπλ δπζκελψο ην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι θαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηε αζεξσκάησζε. Σα θάξκαθα πνπ νλνκάδνληαη ζηαηίλεο ειαηηψλνπλ 

εκκέζσο ηα επίπεδα ηεο θπθινθνξνχζαο ρνιεζηεξφιεο , κέζσ αλαζηνιήο ηεο HMG 

CoAαλαγσγάζεο, ελφο ελδχκνπ θιεηδηνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηε βηνζχλζεζε ηεο 

ρνιεζηεξφιεο ζην ήπαξ. 

     Η ππεξιηπηδαηκία αλαγλσξίδεηαη απ φινπο ηνπο κειεηεηέο σο ν ζπνπδαηφηεξνο 

παξάγνληαο δεκηνπξγίαο αζεξνζθιήξπλζεο.Δρεη βξεζεί πεηξακαηηθά ζε αλζξψπνπο 

θαη δψα φηη ε ππεξρνιεζηεξνιαηκία πξνθαιεί ηηο αξρηθέο κηθξνβιαβεο ηνπ 

ελδνζειίνπ ζε κεγάιεο θαη κεζαίεο αξηεξίεο, φπσο  κε αλάινγα κέζα έρεη 

αλαγλσξηζηεί πξνθπιαθηηθφο ξφινο ηεο πςειήο ηηκήο ηεο ιηπνπξσηείλεο πςειήο 

ππθλφηεηαο (HDL) .Αλαιπηηθά έρεη βξεζεί φηη αχμεζε ηεο LDL ζε ζπλάξηεζε κε 

κείσζε ηεο HDL απνηειεί ηνλ κέγηζην θίλδπλν αλάπηπμεο αζεξσκαηνζθιήξπλζεο.     

Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε ζπλεζίδεηαη λα κεηξάηαη ε 

ρνιεζηεξφιε, ηα ηξηγιπθεξίδηα, ε LDL θαη ε HDL  ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο. 

      Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξίδνληαη θιάζκαηα ησλ ιηπνπξσηεηλψλ, νη 

ιεγφκελεο απνιηπνπξσηείλεο. Οη απνιηπνπξσηείλεο Α1 θαη Β έρνπλ απνδεηρζεί φηη 

είλαη ηζρπξφηεξνη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εκθάληζε ζηεθαληαίαο λφζνπ απ 

φηη νη LDL θαη HDL,αλ θαη ζρεηίδνληαη κε απηέο αληίζηνηρα. Η αχμεζε ηεο 

απνιηπνπξσηείλεο Β ρσξίο αχμεζε ηεο LDL θαη ε ρακειή απνιηπνπξσηείλε Α1 

ρσξίο ειάηησζε ηεο LDL δείρλνπλ λα είλαη ηζρπξνί παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ 
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εκθάληζε ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ,φπσο θαη φηαλ ν ιφγνο ηεο απνιηπνπξσηείλεο Β 

πξνο απνιηπνπξσηείλε Α1 είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 1. 

     Δηδηθά ε επίδξαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο αζεξσκαηνζθιήξπλζεο ηεο πςειήο ηηκήο 

ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ ζην πιάζκα έρεη απνδεηρζεί κε δηάθνξεο κειέηεο. Δπηπιένλ έρεη 

απνδεηρζεί φηη ε ειάηησζε ηεο ηηκήο ηεο κε δηάθνξα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα 

πξνθπιάζζεη απφ ηελ εκθάληζή ηεο. Η κεηά γεχκα ππεξηξηγιπθεξηδαηκία απνηειεί 

παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ζηεθαληαία λφζν, ελψ δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη 

εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ιίπνπο ζηελ ρνξεγνχκελε ηξνθή. Δπίζεο , ε αχμεζε ηεο 

LDL ζην πιάζκα απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα αζεξνζθιήξπλζε θαη ζηεθαληαία 

λφζν. Δίλαη πινχζηα ζε απνιηπνπξσηείλε Β θαη απμάλεη φηαλ ηα ηξηγιπθεξίδηα είλαη 

πςειά, αιιά θαη φηαλ ν ιφγνο ηξηγιπθεξηδίσλ πξνο HDL είλαη πςειφο. 

     Σέινο , ην αλ ε πςειή ηηκή απνιηπνπξσηείλεο α απνηειεί παξάγνληα 

αζεξνζθιήξπλζεο είλαη αληηθείκελν δηαθσλίαο ησλ δηαθφξσλ κειεηεηψλ. Απηή 

απνηειεί  αιινησκέλε κνξθή ηεο LDL ζηελ νπνία πεξηέρεηαη ην ηκήκα ηεο 

απνιηπνπξσηείλεο Β100 ηεο LDL ζπλδεδεκέλν κε ηελ απνιηπνπξσηεηλε Α1. 

Πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη απμεκέλεο ηηκέο ζην πιάζκα απνηεινχλ πξφζζεην 

παξάγνληα θηλδχλνπ δεκηνπξγίαο αζεξνζθιήξπλζεο ζηα αγγεία φηαλ ε LDL είλαη 

πςειή ή ζε άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ. Γελ έρεη πεξηγξαθεί κέζνδνο ειέγρνπ ή 

ειάηησζεο ηεο ηηκήο απηήο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπλχπαξμε πεξηζζνηέξσλ 

απφ 3 παξαγφλησλ αξηεξηαθή ππέξηαζε , ππεξηξηγιπθεξηδαηκία, ρακειή HDL , 

ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαη παρπζαξθία απνηεινχλ ην ιεγφκελν κεηαβνιηθφ 

ζχλδξνκν, ην νπνίν έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη ηζρπξφηεξνο παξάγνληαο θηλδχλνπ απφ 

φηη θάζε ζηνηρείν ηνπ μερσξηζηά ζηελ εκθάληζε αζεξνζθιήξπλζεο.  

     Πην άκεζεο θαη αδηάζεηζηεο απνδείμεηο απηνχ ηνπ ξφινπ έξρνληαη λα πξνζζέζνπλ 

πην πξφζθαηεο θαξκαθεπηηθέο κειέηεο κε ζηαηίλεο  πνπ κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ 

απεηθνληζηηθψλ κεζφδσλ θαηαδεηθλχνπλ ζηαζεξνπνίεζε ή αθφκε ππνζηξνθή ηεο 

αζεξσκαηηθήο πιάθαο κεηά απφ εθζεζεκαζκέλε κείσζε ηεο LDL(79)(80). 

     Οη πξναλαθεξζείζεο κειέηεο έρνπλ ππνδείμεη θαη κηαο άιιεο κνξθήο δξάζε ησλ 

ζηαηηλψλ πέξα απφ ηε κείσζε ηεο LDL. Φαίλεηαη δειαδή φηη ε αληηαζεξσκαηηθή 

δξάζε ησλ ζηαηηλψλ  αζθείηαη θαη ζε άιινπο κεραληζκνχο. Οη πιεηνηξνπηθέο ,φπσο 

απνθαινχληαη απηέο, δξάζεηο ησλ ζηαηηλψλ πεξηιακβάλνπλ θαη αληηθιεγκνλψδεηο 

ηδηφηεηεο 

-αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εκίζεηαο δσήο ηνπ Mrna  , ηεο ζπλζεηάζεο ηνπ ΝΟ,  θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν επίηαζε ηεο ελδπκηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο 

-αλαζηνιή ησλ αληηδξάζεσλ κεηαμχ ιεπθνθπηηάξσλ θαη ελδνζειηαθσλ θπηηάξσλ 

-πεξηνξηζκφο ηεο θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο θαη ηεο δηείζδπζεο ησλ καθξνθάγσλ 

ζηνλ έζσ ρηησλα 

-θαηαζηνιή ηεο αλάπηπμεο ησλ καθξνθάγσλ  

-πεξηνξηζκφο ηεο αγγεηνγέλεζεο ζηελ πεξηνρή ηεο αζεξσκαηηθήο βιάβεο (ε 

αλάπηπμε κηθξναγγεηαθήο θπθινθνξίαο πξνάγεη ηε δηαδηθαζία ηεο αζεξσκάησζεο, 

δεδνκέλνπ φηη δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ ζηελ πεξηνρή 

ηεο βιάβεο θαη επίζεο δεκηνπξγεί ηηο πξνππνζέζεηο γηα κηθξναηκνξξαγίεο) 

Οη ιεηηνπξγηθέο επηδξάζεηο ηεο νμεηδσκέλεο LDL  θαη ησλ ινηπψλ παξαγψγσλ ηεο 

έρνπλ ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ (πφινο ηεο ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο) (44) 
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ΠΑΥΤΑΡΚΗΑ 

 

     ρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηεο αζεξσκάησζεο πεξηγξάθνληαη θαη άιινη 

παξάγνληεο  φπσο ε θαηάρξεζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ε παρπζαξθία, ε 

νκνθπζηεηλνπξία, νη ηληεξιεπθίλεο θαη νη κεηαιινπξσηεάζεο. Η θαηάρξεζε 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη ε παρπζαξθία ζπλδπάδνληαη κε ηελ χπαξμε δηαηαξαρήο 

ησλ ιηπηδίσλ θαη επηβάξπλζεο ηεο αξηεξηαθήο ππεξηαζεο, ελψ ν ξφινο ηεο 

νκνθπζηείλεο σο παξάγνληα δεκηνπξγίαο ηεο  ιφγσ ηεο ζρέζεο ηεο κε ηε δεκηνπξγία 

ζξφκβνπ, απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξε πξνζνρή , αθνχ απηή κεηαβάιιεηαη κε ηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο.  

     Η παρπζαξθία φπσο είλαη γλσζηφ πξνδηαζέηεη ζε αζεξνγφλεο θαηαζηάζεηο, φπσο 

είλαη ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε θαη ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαη ε δπζιηπηδαηκία. 

Οη απμεκέλεο πνζφηεηεο ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

ζπιαρληθφ ιίπνο παρχζαξθσλ αηφκσλ θαηαιήγνπλ ζην ήπαξ κέζσ ηεο ππιαίαο 

θπθινθνξίαο θαη ζπκβάιινπλ ζηε ζχλζεζε ηεο πινχζηαο ζε ηξηγιπθεξίδηα 

αζεξνγφλνπ ιηπνπξσηείλεο VLDL   απφ ηα επαηνθχηηαξα. Η αχμεζε κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηεο VLDL   νδεγεί ζε κείσζε ηεο αζεξνπξνζηαηεπηηθήο HDL  κέζσ 

ελδπκηθήο αληαιιαγήο ησλ κνξίσλ ηνπο. Πέξα απφ απηέο ηηο επηδξάζεηο  ε 

παρπζαξθία θαίλεηαη λα αζθεί θαη πξνθιεγκνλψδεηο δξάζεηο .Ο ιηπψδεο ηζηφο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα ζχλζεζεο θπηνθηλψλ φπσο ν ΣΝF a  θαη ε ηληεξιεπθίλε 6. Μέζσ 

απηνχ ηνπ κεραληζκνχ ε παρπζαξθία  ζπκβάιιεη ζηελ αζεξνγέλεζε πξνάγνληαο ηε 

θιεγκνλή  αλεμάξηεηα απφ ηηο επηδξάζεηο ηεο ζηελ ηλζνπιηλναληίζηαζε θαη ηηο 

ιηπνπξσηεηλεο. 

     Παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε έλα ιηγφηεξν έθδειν θαη δχζθνιν λα κεηξεζεί 

θίλδπλν πεξηιακβάλνπλ ηελ θαζηζηηθή δσή, ηνλ αληαγσληζηηθφ, ζηξεζνγφλν ηξφπν 

δσήο κε ζπκπεξηθνξά πξνζσπηθφηεηαο ηχπνπ Α  θαη κεγάιε αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ 

βάξνπο .Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ επίζεο έλα πξνζηαηεπηηθφ ξφιν 

ηεο κέηξηαο θαηαλάισζεο αιθνφι.  

     Η παξνπζία πνιιαπιψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ έρεη πνιιαπιαζηαζηηθή επίδξαζε. 

Η χπαξμε δπν παξαγφλησλ θηλδχλνπ απμάλεη ηνλ θίλδπλν θαηά πεξίπνπ 4 θνξέο. 

Οηαλ ππάξρνπλ ηξεηο παξάγνληεο θηλδχλνπ ε ζπρλφηεηα εκθξάγκαηνο ηνπ 

κπνθαξδίνπ απμάλεηαη θαηά 7 θνξέο. 
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ΓΔΗΚΣΔ ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΝΟΟΤ 

 

     Γεδνκέλνπ φηη ε αζεξσκάησζε απνηειεί θιεγκνλψδε δηεξγαζία , ζπλνδεχεηαη 

θαη απφ αχμεζε θιεγκνλσδψλ δεηθηψλ, κε πεξηζζφηεξν κειεηεκέλε ηε C αληηδξψζα 

πξσηείλε. Η CRP έλαο εηδηθφο δείθηεο θιεγκνλήο έρεη βξεζεί φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαξδηαγγεηαθή λφζν  θαη ηελ ππνθιηληθή αζεξσκάησζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πεξηθεξηθήο αξηεξηνπάζεηαο. Χζηφζν, δελ είλαη εληειψο ζαθέο αλ ηα επίπεδα ηεο 

CRP   ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνθιηληθή αζεξσκάησζε αλεμάξηεηα απφ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ. 

      Γηα ην ιφγν απηφ ζε κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα κειέηε εμεηάζηεθε ε ζρέζε κεηαμχ 

ηεο CRP θαη ηεο πεξηθεξηθήο αξηεξηνπάζεηαο  ζε ελήιηθεο ρσξίο θαξδηαγγεηαθή 

λφζν, δηαβήηε θαη ππεξηαζε ζηηο ΗΠΑ. Σν ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο ήηαλ πσο ηα 

πςειφηεξα επίπεδα CRP ζρεηίδνληαη κε πεξηθεξηθή αξηεξηνπάζεηα ζε ελήιηθεο ρσξίο 

θιηληθά έθδειε θαξδηαγγεηαθή λφζν, δηαβήηε θαη ππέξηαζε. Σα απνηειέζκαηα απηά 

ππνδειψλνπλ πσο νη θιεγκνλψδεηο κεραληζκνί πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αζεξσκάησζε  ελδέρνληαη λα ιεηηνπξγνχλ αθφκα θαη ζε θιηληθά πγηείο ελήιηθεο (81). 

       Η CRP  είλαη κηα πξσηείλε νμείαο θάζεο ε νπνία παξάγεηαη ζην ήπαξ ππφ ηελ 

επίδξαζε ηεο ηληεξιεπθίλεο 1β, ηεο ηληεξιεπθίλεο 6 θαη ηνπ TNFα θαη αληηδξά κε ην 

ζπκπιήξσκα ,ππξνδνηψληαο έηζη ην θιεγκνλψδε θαηαξξάθηε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο. 

Απνηειεί ινηπφλ έλα δείθηε θιεγκνλήο. Πέξαλ ηνχηνπ, θαίλεηαη λα εκπιέθεηαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο θαγνθπηηάξσζεο , θαηηνχζα ξχζκηζε ηεο ζπλζεηάζεο ηνπ 

κνλνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ θαη απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ Mrna  ηεο eNOs ,επίηαζε ηεο 

απφπησζεο  ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ ,απειεπζέξσζε ελδνζειίλεο 1, 

ηληεξιεπθίλεο 6 θαη MCP 1, αληνχζα ξχζκηζε πξνζθνιιεηηθψλ κνξίσλ  θαη ηνπ 

ππξεληθνχ παξάγνληα Β, δηέγεξζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ 

ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ (24). 

     Φαίλεηαη ινηπφ φηη ε CRP  δηαδξακαηίδεη έλαλ άκεζν παζνγελεηηθφ ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ θαη εμέιημεο ησλ αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ. Πέξαλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ θαίλεηαη λα νςνλνπνηεί ηελ LDL δηεπθνιχληαο ηελ πξφζιεςή ηεο 

απφ ηα καθξνθάγα θαη ηε δεκηνπξγία αθξσδψλ θπηηάξσλ. Η παξνπζία ελφο 

ππνδνρέα ηεο CRP ζηα κνλνθχηηαξα πηζαλφλ ζπλεηζθέξεη ζηε ζπγθέληξσζε 

κνλνθπηηάξσλ ζην αξηεξηαθφ ηνίρσκα. Δπηπιένλ ε CRP  είλαη δπλαηφλ λα δηεγείξεη 

ηα καθξνθάγα ψζηε λα παξάγεη ηνλ ζξνκβνγφλν ηζηηθφπαξάγνληα θαη λα 

ελεξγνπνηήζεη ην ζπκπιήξσκα ζηε  πεξηνρή ησλ αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ 

απνζηαζεξνπνηψληαο ηεο. Σέινο έρεη ηε δπλαηφηεηα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ θαζηζηψληαο ηα επάισηα ζηελ θαηαζηξνθή απφ ηα 

θπηηαξνηνμηθά CD40 Σ ιεκθνθχηηαξα (82)( 83). 

      Η CRP  έρεη αλαδεηρζεί ζε παξάγνληα θηλδχλνπ αζεξσκάησζεο θαη πξνγλσζηηθφ 

παξάγνληα ζπκβακάησλ ζε πιήζνο κειεηψλ. Αιινη θιεγκνλψδεηο δείθηεο πνπ έρνπλ 

απνηειέζεη αληηθείκελν κειεηψλ ζρεηηδφκελνη κε ηελ αζεξσκάησζε είλαη  ν 

CD40/CD40L, ε ηληεξιεπθίλε 6 θαη 18, ν lektin-like ππνδνρέαο ηεο LDL   ππνδνρείο 

ελεξγνπνηεκέλνη απφ πξσηεάζεο ε θσζθνιηπάζε Α2 θαη ηα ελδνζειηαθά πξνγνληθά 

θχηηαξα.Τπάξρνπλ επίζεο ηζρπξέο ελδείμεηο φηη ηα απμεκέλα επίπεδα απηψλ ησλ 

δεηθηψλ κεζνιαβεηψλ, αθφκα θαη ζε θαηλνκεληθά πγηή άηνκα , έρνπλ πξνγλσζηηθή 
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αμία γηα κειινληηθά αγγεηαθά ζπκβάκαηα. Μεξηθνί απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ φπσο ε θεληξηθή παρπζαξθία θαη ν απμεκέλνο δείθηεο κάδαο 

ζψκαηνο , θαίλεηαη λα ζπκπνξεχνληαη κε απηνχο ηνπο δείθηεο. Απηή ε παξαηήξεζε 

έρεη ζεκαζία  γηαηί φπσο πξναλαθέξζεθε ηα ιηπνθχηηαξα έρνπλ δπλαηφηεηα 

παξαγσγήο θιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ.  

      Δίλαη ινηπφλ πηζαλφλ κηα ππνβφζθνπζα δηαηαξαρή ησλ εγγελψλ αλνζνινγηθψλ 

κεραληζκψλ ηνπ νξγαληζκνχ  λα εκπιέθεη ζε έλαλ θνηλφ παζνγελεηηθφ κερληζκφ ηελ 

παρπζαξθία, ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε θαη ηε  αζεξσκάησζε. Η ππφζεζε απηή 

εληζρχεηαη  απφ πξφζθαηεο παξαηεξήζεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ηφζν ε 

ηληεξιεπθίλε 6 φζν θαη ε CRP ζπλδένληαη φρη κφλν κε ηελ αλάπηπμε αζεξσκαηηθψλ 

βιαβψλ αιιά θαη κε ηελ αλάπηπμε ζαθραξψδνπο δηαβήηε ηχπνπ ΙΙ, αθφκα θαη ζε 

άηνκα ρσξίο ελδείμεηο αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε (68) . Δπίζεο ιεηηνπξγεί ζαλ 

αξλεηηθφο πξνγλσζηηθφο δείθηεο. Δπίζεο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ απινχ ηνπ πάζρνληα 

ζηεθαληαίνπ θιάδνπ ζπζρεηίδεηαη άκεζα  κε ηα επίπεδα ηεο CRP, αθφκε θαη ζε 

αζζελείο κε ζηαζεξή αξηεξηαθή αζεξσκαηηθή λφζν. 

      Οη αζζελείο κε νκνθπζηεηλνπξία κηα ζπάληα ζπγγελή δηαηαξαρή ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ κε απνηέιεζκα πςειά επίπεδα θπθινθνξνχζαο νκνθπζηείλεο  θαη 

νκνθπζηείλεο ζηα νχξα, εκθαλίδνπλ πξψηκε αγγεηαθή λφζν. Πέξαλ απηψλ ησλ 

αηφκσλ  επηδεκηνινγηθέο κειέηεο  έρνπλ δείμεη κηα γεληθφηεξε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

επηπέδσλ ηεο νκνθπζηείλεο ζηνλ νξφ θαη ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ, ηεο πεξηθεξηθήο 

αξηεξηνπάζεηαο, ησλ αγγεηαθψλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ  θαη ηεο θιεβηθήο 

ζξφκβσζεο.Τπεξνκνθπζηεηλαηκία κπνξεί δπλεηηθά λα πξνθιεζεί απφ ρακειή 

πξφζιεςε θπιιηθνχ νμέσο θαη βηηακίλεο Β θαη πξφζθαηα δεδνκέλα ζε γπλαίθεο 

έδεημαλ πσο πξφζιεςε θπιιηθνχ νμέσο θαη βηηακίλεο Β6 κεγαιχηεξε απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο δηαηξνθηθέο ζπζηάζεηο κπνξεί λα κεηψλεη ηελ επίπησζε ηεο 

θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ. 

     Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ επίζεο πσο δηάθνξνη δείθηεο ηεο 

αηκνζηαηηθήο θαη ζξνκβσηηθήο ιεηηνπξγίαο  θαη θιεγκνλήο απνηεινχλ ηζρπξνχο 

πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ  γηα κείδνλα αζεξσκαηηθά ζπκβάληα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ θαη αγγεηαθψλ εγθεθαιηθψλ 

επεηζνδίσλ. Σέηνηνη δείθηεο πεξηιακβάλνπλ απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηλσδφιπζε θαη ηε θιεγκνλή. 

     πλνςίδνληαο, ε ζλεζηκφηεηα απνδηδφκελε ζηε ζηεθαληαία λφζν νθείιεηαη ζε έλα 

ζπλνλζχιεπκα παξαγφλησλ φπσο ε αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ,ηεο αξηεξηαθήο 

ππέξηαζεο, ηεο αχμεζεο ησλ επηπέδσλ ρνιεζηεξφιεο θαη ηξηγιπθεξηδίσλ, φπσο θαη 

ηνπ θαπλίζκαηνο, εηδηθά ζε άηνκα λέαο ειηθίαο θάησ ησλ 35 εηψλ, ηα νπνία 

ζπζζσξεχνπλ πνιινχο απφ ηνπο αλσηέξσ παξάγνληεο θηλδχλνπ (84). 
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ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ ΒΛΑΒΧΝ 
 

Η. ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΑΓΗΑΜΟΡΦΧΖ (ΑRTERIAL REMODELING) 

 

     Αλ ε θιεγκνλψδεο δηεξγαζία δελ απνκαθξχλεη ή εμνπδεηεξψζεη απνηειεζκαηηθά 

ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζβάιινπλ ην ελδνζήιην,ζπλερίδεηαη επί καθξφλ, 

δηεγείξνληαο έηζη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε κεηαλάζηεπζε ησλ ιείσλ κπηθψλ 

θπηηάξσλ  ζηε θιεγκαίλνπζα πεξηνρή ηνπ ελδνζειίνπ, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

κηα ελδηάκεζεο βιάβεο (14). Αλαιπηηθφηεξα, εάλ ε θιεγκνλψδεο αληίδξαζε δελ 

εμνπδεηεξψζεη ή δελ απνκαθξχλεη ηα αίηηα πνπ ηξαπκαηίδνπλ θαη πξνθαινχλ ηε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ ελδνζειίνπ, ηφηε απηή ζπλερίδεηαη επ αφξηζηνλ  κε απνηέιεζκα ηε 

κεηαλάζηεπζε ιείσλ κπηθψλ ηλψλ απφ ην κέζν ζηε θιεγκαίλνπζα πεξηνρή ηνπ  έζσ 

ρηηψλα, ηελ ππεξπιαζία ησλ ιείσλ κπηθψλ ηλψλ  θαη ηελ παξαγσγή απφ ηηο ιείεο 

κπηθέο ίλεο θνιιαγφλνπ Ι θαη ΙΙ ειαζηίλεο θαη γιπθνπξσηεηλψλ , πνπ απνηεινχλ ηε 

ζεκέιηα νπζία ηεο αζεξσκαηηθήο βιάβεο  θαη ηεο πξνζδίδνπλ δνκηθή ζηαζεξφηεηα. 

Σα πξναλαθεξζέληα θαηαιήγνπλ ζην ζρεκαηηζκφ ελδηάκεζεο αζεξσκαηηθήο βιάβεο  

ε νπνία πξνθαιεί αχμεζε ηνπ πάρνπο ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο θαη ζπλνδεχεηαη 

απφ αχμεζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ απινχ ηεο αξηεξίαο (85). 

      Σν θαηλφκελν απηφ ηεο αληηξξνπηζηηθήο αξηεξηαθήο δηάηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξνθαινχκελεο απφ ηε θιεγκνλψδε εμεξγαζία αχμεζεο ηνπ πάρνπο ηνπ 

αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο  νλνκάδεηαη αξηεξηαθή αλαδηακφξθσζε θαη απνηξέπεη ηελ 

ειάηησζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ απινχ ηεο αξηεξίαο. (86) 

      Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο αλαδηακφξθσζεο θαιείηαη ζεηηθή αλαδηακφξθσζε θαη 

είλαη ζπρλφηεξνο ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ αξλεηηθή αξηεξηαθή δηακφξθσζε ε νπνία 

πξνθαιεί πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ηνπ αξηεξηαθνχ απινχ θαη απαληάηαη ζπαληφηεξα 

ζηηο πεξηνρέο ησλ αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ (86). Σππηθή πεξίπησζε αξλεηηθήο 

αξηεξηαθήο αλαδηακφξθσζεο απνηεινχλ πιάθεο, νη νπνίεο νπζηαζηηθά αθνξίδνληαη 

απφ κηα (ζπρλά κνλαδηθή) κηθξή έθθεληξε πεξηνρή, ε νπνία πξνβάιιεη ζηνλ απιφ 

παξά ηελ ππφινηπε αλαδηακφξθσζε ηνπ αγγείνπ, πξνθαιψληαο έηζη κεγάιε ζηέλσζε 

θαηλνκεληθά ελψ ε πιάθα είλαη πεξηνξηζκελεο έθηαζεο. Πξαγκαηηθή αιιαγή ζηε 

δηάκεηξν ηνπ απινχ, νπφηε θαη επεξξεάδεηαη ε θπζηνινγηθή αηκαηηθή ξνή επέξρεηαη 

αθνχ  ν ειεχζεξνο απιφο έρεη ζηελσζεί θάηά 40% (87). 

     Οη αιιαγέο ηεο πιάθαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ηλψδνπο θάςαο ηεο 

(ξήμε/δηάβξσζε)  

θαη ηα αθφινπζα ζξνκβσηηθά επεηζφδηα θαζνξίδνπλ  αλ ην αγγείν ζα ππνζηεί ζεηηθφ 

ή αξλεηηθφ remodeling. Μεηά απφ επεηζφδην δηάβξσζεο ε πιάθα ζπλήζσο κεγαιψλεη 

ελψ κεηά απφ  ξήμε κηθξαίλεη ζε κέγεζνο.   Αιινη ελδνπιαθηθνί παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο αξηεξηαθήο αλαδηακφξθσζεο  πιελ ηεο ξήμεο θαη 

ηεο δηάβξσζεο ηεο πιάθαο είλαη  ε παξνπζία απνηηηαλψζεσλ,ε καθξνθαγηθή 

δηήζεζε θαη ε αχμεζε ηνπ ιηπψδνπο ππξήλα πνπ ιεηηνπξγνχλ ππεξ ηνπ αξλεηηθνχ 

remodeling, ελψ αληίζεηα ηα απμεκέλα πνζνζηά  θνιιαγφλνπ ιεηηνπξγνχλ ππέξ ηεο 

αχμεζεο ηεο δηακέηξνπ ηνπ αγγείνπ. (88) 
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      Η γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο, επίζεο, θαίλεηαη νηη επεξξεάδεη ηνλ ηχπν 

ηεο αλαδηακφξθσζεο, φπσο πξνέθπςε απφ κειέηεο ζε θαπληζηέο, δηαβεηηθνχο θαη 

ππεξρνιεζηεξνιαηκηθνχο  αζζελείο,φπνπ ζηηο δχν πξψηεο πεξηπηψζεηο ν ζπλήζεο 

ηχπνο είλαη ε ζεηηθή αλαδηακφξθσζε, ζε αληίζεζε κε ηνλ ηξίην ηχπν. Μεηά απφ 

επέκβαζε αζεξεθηνκήο επίζεο, ν ηχπνο ηεο αλαδηακφξθσζεο πνπ εκθαλίδεηαη είλαη  

ζπλήζσο  ην ζεηηθφ, ιφγσ ηεο πξνζσξηλήο απνπζίαο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ελδνζειίνπ. 

Σέινο, εθηφο ηνπ νηη ε παξνπζία ζξφκβνπ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο 

πιάθαο, ζπληζηά θαη ηζρπξφ παξάγνληα αξλεηηθνχ remodeling ηνπ αγγείνπ (89) 

πκπεξαζκαηηθά, ε αζεξσκάησζε δελ είλαη κηα πξνβιέςηκε λφζνο, κε πάγηα ζηάδηα 

εμέιημεο, αιιά κεζνιαβνχλ επεηζφδηα  ζξφκβσζεο, ίαζεο θαη αχμεζεο ησλ ιείσλ 

κπηθψλ θπηηάξσλ. 

 

II. ΠΡΟΥΧΡΖΜΔΝΖ ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΒΛΑΒΖ 

 

      Η δηαδηθαζία εμέιημεο ησλ αξρηθψλ βιαβψλ ζε πξνρσξεκέλεο αζεξσκαηηθέο 

πιάθεο είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθε θαη δελ ερεη απνζαθεληζηεί πιήξσο. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, φισλ ησλ εηδψλ ηα θχηηαξα πνπ εληνπίδνληαη ζε κηα βιάβε ή 

γεηηληάδνπλ ζηελά κε απηή είλαη ηθαλά λα παξάγνπλ κηα πνηθηιία ρεκεηνθηλψλ, 

θπηνθηλψλ θαη απμεηηθψλ παξαγφλησλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξνλνπ,ηα ιεία κπηθά 

θχηηαξα πθίζηαληαη θαηλνηππηθέο κεηαβνιέο, πνιιαπιαζηάδνληαη , εθθξίλνπλ δνκηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ θνιιαγφλνπ ,παγηδεχνπλ ελδνθπηηάξηα κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

θαγνθπηηάξσζεο ιηπίδηα, πθίζηαληαη απφπησζε θαη ηειηθά πεζαίλνπλ. Σα 

καθξνθάγα κε ηε θαγνθπηηάξσζε ησλ ιηπηδίσλ δηνγθψλνληαη,  αθνινχζσο 

κεηαβαίλνπλ ζηε θάζε ηεο κίησζεο θαη ηειηθά πεζαίλνπλ, δηνρεηεχνληαο ηα ιηπηδηθά 

ζπζηαηηθά ηνπο ζηνλ αλαπηπζζφκελν λεθξσηηθφ ππξήλα. ε απψηεξα ζηάδηα ηα 

ελδνζειηαθά θχηηαξα είλαη δπλαηφ λα θαηαζηξαθνχλ θαη λα απνρσξηζηνχλ απφ ην 

έζσ ειαζηηθφ πέηαιν δεκηνπξγψληαο ηηο πξνππνζέζεηο γηα απνθάιπςε ηνπ ηζηηθνχ 

παξάγνληα θαη νμεία ζξφκβσζε.  

     Οη επαλαιακβαλφκελνη θχθινη ζπζζψξεπζεο καθξνθάγσλ θαη ιεκθνθπηηάξσλ 

κεηαλάζηεπζεο θαη ππεξπιαζίαο ησλ ιείσλ κπηθψλ ηλψλ θαη ν ζρεκαηηζκφο ηλψδνπο 

ηζηνχ πξνθαινχλ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο θαη κεηαβνιή ηεο δνκήο ηεο αζεξσκαηηθήο 

βιάβεο. Η πξνβνιή ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο κέζα ζηνλ απιφ ηνπ αγγείνπ γίλεηαη 

φηαλ ην πάρνο ηεο πιάθαο ππεξβαίλεη ην 40- 50% ηνπ θπζηνινγηθνχ απινχ ηνπ 

αγγείνπ. Μέρξη δειαδή ηνπ πάρνπο απηνχ ε πιάθα κεγεζχλεηαη κέζα ζην ηνίρσκα 

θαη ιφγσ ηεο ζπλππάξρνπζαο αλαδηακφξθσζεο ηνπ αγγείνπ πξέπεη λα απνθηήζεη 

ζεκαληηθφ κέγεζνο ψζηε λα  πξνβάιιεη πξνο ηνλ απιφ. Η αζεξσκαηηθή πιάθα 

απνθηά ηλψδε θάςα, ε νπνία ππέξθεηηαη ηνπ απνηεινχκελνπ απφ ιηπίδηα  θαη 

λεθξσηηθφ πιηθφ ππξήλα. Δάλ ε θάςα είλαη ηζρπξή θαη έρεη ηθαλνπνηεηηθφ πάρνο  

ηφηε ε αζεξσκαηηθή πιάθα είλαη ζηαζεξή θαη δελ δηαηξέρεη ζεκαληηθφ θίλδπλν ξήμεο 

(ζηαζεξή πιάθα) (14) 

      Καζψο νη ιηπψδεηο γξακκψζεηο εμειίζζνληαη ζε ελδηάκεζεο θαη πξνρσξεκέλεο 

βιάβεο, ηείλνπλ λα ζρεκαηίδνπλ κηα ηλψδε θάςα, ε νπνία πεξηραξαθψλεη ηε βιάβε 

απφ ηνλ απιφ. Απηή ε δηεξγαζία αληηπξνζσπεχεη έλα είδνο επνχισζεο  ή ηλψδνπο 

αληίδξαζεο ζηνλ ηξαπκαηηζκφ. Η ηλψδεο θάςα θαιχπηεη έλα κείγκα ιεπθνθπηηάξσλ, 



61 

 

ιηπηδίσλ θαη ππνιιεηκαηηθψλ πξνηφλησλ θπηηαξηθήο απνδφκεζεο (debris), ην νπνίν 

είλαη δπλαηφλ λα εμειηρζεί ζε λεθξσηηθφ ππξήλα. Απηέο νη βιάβεο επεθηείλνληαη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ψκνπ  (ην ηκήκα ηεο βιάβεο πνπ ζπλνξεχεη κε ην θπζηνινγηθφ 

αξηεξηαθφ ηνίρσκα) κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλερφκελεο πξνζθφιιεζεο θαη 

ζπζζψξεπζεο  θαη εηζφδνπ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ. Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ζπγθέληξσζε καθξνθάγσλ είλαη  ν MCSF ,MCP1  θαη ε 

νμεηδσκέλε LDL. Η ηλψδεο θάςα ζρεκαηίδεηαη σο απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ PDGF  ηεο ηληεξιεπθίλεο 1, ηνπ TNF a, ηνπ ΣGF β , ηεο 

νζηενπνληίλεο θαη ηεο ειαηησκέλεο απνδφκεζεο ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ. Ο 

λεθξσηηθφο ππξήλαο κε ηε ζεηξά ηνπ, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θπηηαξηθήο 

απφπησζεο θαη λέθξσζεο , ηεο ζπζζψξεπζεο ιίπνπο θαη ηεο απμεκέλεο 

πξσηενιπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

      Παιαηφηεξα ππήξρε ε άπνςε φηη ηα κφλα θχηηαξα πνπ απμάλνληαη θαη 

αλαπαξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέθηαζεο ηεο αζεξσκαηηθήο βιάβεο είλαη ηα 

ιεία κπηθά θχηηαξα. Δρεη δηαπηζησζεί φκσο πιένλ φηη ε αλαπαξαγσγή ησλ 

πξνεξρφκελσλ απφ κνλνθχηηαξα καθξνθάγσλ θαη ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ είλαη 

ππαξθηή θαη εμίζνπ ζεκαληηθή. Η ηθαλφηεηα ησλ καθξνθάγσλ λα παξάγνπλ 

θπηνθίλεο, πξσηενιπηηθά έλδπκα θαη απμεηηθνχο παξάγνληεο πηζαλφηαηα θαζνξίδεη 

ην ξφιν ηνπο ζηε βιάβε θαη ηελ επηδηφξζσζε –επνχισζε  θαηά ηελ εμέιημε θαη 

πξννδεπηηθή κεγέζπλζε ηεο αζεξσκαηηθήο βιάβεο. (14) 
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III. ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΣΟΤ ΑΤΛΟΤ 

 

      Η απφθξαμε ηνπ αξηεξηαθνχ απινχ κπνξεί λα είλαη ζηαδηαθή ή απφηνκε. Η 

πξψηε νθείιεηαη ζε πξννδεπηηθή αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο αζεξσκαηηθήο βιάβεο, 

ελψ ε δεχηεξε ζε ξήμε ηεο ηλψδνπο θάςαο θαη επαθή ηνπ αίκαηνο κε ηνλ ππξήλα ηεο 

αζεξσκαηηθήο βιάβεο, ν νπνίνο είλαη πινχζηνο ζε ηζηηθφ παξάγνληα, 

ελεξγνπνηψληαο έηζη ην εμσγελέο ζχζηεκα ηεο πήμεο θαη πξνθαιεί ην ζρεκαηηζκφ 

εξπζξνχ ζξφκβνπ . Δάλ ε δηαδηθαζία ηεο πήμεο  δελ αλαζηαιιεί απφ ην ελδνγελέο 

ζχζηεκα ηλσδφιπζεο, ν εξπζξφο ζξφκβνο ζα απνθξάμεη πιήξσο ηνλ αξηεξηαθφ απιφ. 

      Γπν είλαη νη θχξηνη γελεζηνπξγνί παξάγνληεο ηεο νμείαο ζξφκβσηηθήο  

αξηεξηαθήο απφθξαμεο, ε ξήμε ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο (ζπρλφηεξα) θαη ε 

επηθαλεηαθή δηάβξσζή ηεο ( ελδνζειηαθή απνγχκλσζε). Η ξήμε ηεο αζεξσκαηηθήο 

πιάθαο, πνπ δηαπηζηψλεηαη ζην 60-70% ησλ πεξηπηψζεσλ, είλαη επηθίλδπλε, δηφηη 

εθζέηεη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ην πξνζξνκβσηηθφ πιηθφ ηνπ ππξήλα ηεο –

θσζθνιηπίδηα, ηζηηθφο παξάγνληαο, θαη αηκνπεηαιηνπξνζθνιιεηηθά κφξηα ηεο 

ζεκέιηαο νπζίαο ηνπ ππξήλα. Οη ξήμεηο ζπκβαίλνπλ ζπρλφηεξα ζε ζεκεία ηεο 

αζεξσκαηηθήο πιάθαο φπνπ ε ηλψδεο θάςα είλαη ιεπηή  θαη ζπλήζσο έρεη ππνζηεί 

κεξηθή απνδφκεζε.  απηά ηα ζεκεία αλεπξίζθνληαη άθζνλα ελεξγνπνηεκέλα 

θχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα θχηηαξα απηά παξάγνπλ πνιπάξηζκα 

θιεγκνλψδε κφξηα θαη πξσηενιπηηθά έλδπκα, ηα νπνία απνζηαζεξνπνηνχλ δνκηθά 

ηελ ηλψδε θάςα  θαη ελεξγνπνηνχλ ηα θχηηαξα ηνπ ππξήλα, κεηαηξέπνληαο ηε 

ζηαζεξή πιάθα ζε αζηαζή (επάισηε).Οη επάισηεο αζεξσκαηηθέο πιάθεο είλαη 

επηξξεπείο ζε ξήμε θαη ζξνκβσηηθή αξηεξηαθή απφθξαμε. (90) 

      ε θάζε πεξίπησζε, είηε πξνεγείηαη ζξφκβσζε ζπλεπεία ξήμεο ή δηάβξσζεο ηεο 

πιάθαο είηε θξηηηθή ζηέλσζε ηνπ απινχ ηνπ αγγείνπ, ν ζαλαηεθφξνο κεραληζκφο 

είληα ε έθιπζε θνηιηαθψλ αξξπζκηψλ ή θαη ηληδηζκνχ, κεηά απφ ζπαζκφ ηνπ 

αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο.(91). Αμίδεη λα επηζεκαλζεί νηη αληίζεηα απφ νηη ζπλεζίδεηαη 

λα πηζηεχεηαη, ε παξνπζία εκθξάγκαηνο δελ ζπλνδεχεη πάληα ηνπνγξαθηθά ην ζεκείν 

ηνπ αγγείνπ πνπ παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ζηέλσζε, αληηζέησο ηα πεξηζζφηεξα 

νμέα εκθξάγκαηα αζζελψλ πνπ επίβίσζαλ ηνπ νμέσο επεηζνδίνπ ζπλφδεπαλ 

ζηελψζεηο νη νπνίεο δελ μεπεξλνχζαλ ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο ην 50% ηνπ 

απινχ. (92) 
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Δηθόλα  8   ηειέρε αζεξσκαηνζθιεξπληηθώλ πιαθώλ , ηα νπνία 

ηαπηνπνηήζεθαλ σο ππεύζπλα γηα ηελ πξόθιεζε αηθλίδηνπ ζηεθαληαίνπ ζαλάηνπ   
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ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΧΝ ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΒΛΑΒΧΝ 

 

     Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη σο πξφδξνκε  αζεξσκαηηθή βιάβε δελ 

εθιακβάλεηαη ε  θπζηνινγηθή πάρπλζε ηνπ έζσ ρηηψλα ρσξίο ζπλνδά επξήκαηα 

(καθξνθαγηθή δηήζεζε), φπσο επίζεο θαη ε παξνπζία ιηπσδψλ γξακκψζεσλ πιένλ. 

(93) Παξφια  απηά, ε ηαμηλφκεζε ησλ βιαβψλ πνπ αθνινπζείηαη αθφκε θαη ζήκεξα, 

αλ θαη έρεη αλαζεσξεζεί απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο , κε βάζε ηα κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο νη βιαβεο δηαθξίλνληαη ζηνπο εμήο ηχπνπο, κέρξη ην 2000  (θαηά 

American Heart Association , Stary et al) 

 

Βιάβεο ηύπνπ Η 

 

     Ολνκάδνληαη θαη αξρηθέο βιαβεο.  Πξφθεηηαη γηα ελαπνζέζεηο ιηπηδίσλ ζηνλ έζσ 

ρηηψλα πνπ ζπλνδεχνληαη απφ αληηδξαζηηθέο ζπζζσξεχζεηο καθξνθάγσλ θαη 

αθξσδψλ θπηηάξσλ Γελ είλαη καθξνζθνπηθά νξαηέο  (αληρλεχνληαη κφλν κε 

κηθξνζθνπηθέο θαη ρεκηθέο κεζφδνπο) θαη δελ πξνθαινχλ ζηέλσζε ηνπ αξηεξηαθνχ 

απινχ. Αλεπξίζθνληαη ζε λενγλά θαη ζε παηδηά, αιιά κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ θαη 

ζε ελειίθνπο. 

 

Βιάβεο ηύπνπ ΗΗ 

 

     Ολνκάδνληαη θαη ιηπψδεηο γξακκψζεηο  θαη είλαη καθξνζθνπηθά νξαηέο σο 

θηηξηλσπέο ισξίδεο, ηαηλίεο ή θειίδεο  ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ αξηεξηψλ. 

Απνηεινχλ εζηηαθέο παρχλζεηο ηνπ έζσ ρηηψλα θαη ζπλίζηαληαη  απφ αθξψδε 

θχηηαξα θαη Σ ιεκθνθχηηαξα.Οη ιηπψδεηο γξακκψζεηο δελ πξνθαινχλ ζηέλσζε ηνπ 

απινχ ζπλήζσο εκθαλίδνληαη ζηηο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο κεηά ηελ ειηθία ησλ 9 εηψλ , 

θαη ν αξηζκφο ηνπο απμάλεηαη θαηαθφξπθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Οη βιάβεο 

ηχπνπ ΙΙ δηαθξίλνληαη ζε  α) βιάβεο ηχπνπ ΙΙα νη νπνίεο παξαηεξνχληαη ζηηο ίδηεο 

πεξηνρέο κε ηηο βιάβεο ηχπνπ Ι,  θαη κπνξεί λα εμειηρζνχλ ζε βιάβεο ηχπνπ ΙΙΙ ή ζε 

επηπιεγκέλεο βιάβεο θαη β)βιάβεο ηχπνπ ΙΙβ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ βιαβψλ ηχπνπ ΙΙ, εκθαλίδνληαη ζε πεξηνρέο πνπ ν έζσ ρηηψλαο είλαη ιεπηφο  θαη 

πεξηέρεη ιίγεο κπηθέο ίλεο  θαη είηε δελ εμειίζζνληαη είηε εμειίζζνληαη βξαδέσο. 

     Δίλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί ην φηη ζηα fatty sreak πνπ εκθαλίδνληαη ζε  κηθξέο 

παηδηθέο ειηθίεο απηά ζπλίζηαληαη θαηά θχξην ιφγν απφ καθξνθάγα πνπ έρνπλ 

πξνέιζεη απφ ηα κνλνπχξελα θχηηαξα ηνπ αίκαηνο θαη απφ Σ ιεκθνθχηηαξα. 

Οπζηαζηηθά είλαη ηα θχηηαξα ηα νπνία επάγνπλ ηελ πξφνδν ηεο πιάθαο, ιφγσ ηεο 

παξαηεηλφκελεο βιάβεο πνπ δηαησλίδνπλ ζε απηή, κε απνηέιεζκα κέζσ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ην ελδνζήιην παξάγεη αιιά θαη ηα ίδηα λα γίλεηαη κεηαθνξά ησλ 

ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ αιιά θαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο απφ ην κέζν ρηηψλα πξνο 

ηνλ έζσ, θαη λα δεκηνπξγείηαη έηζη κηα ελδηάκεζε πιάθα. ην ζηάδην απηφ, ν απιφο 

δελ επεξξεάδεηαη, κηα θαη ε πιάθα πθίζηαηαη αλαδηακφξθσζε. (14) 
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     ηνλ άλζξσπν ηέηνηεο βιάβεο ζπλήζσο αλαπηχζζνληαη ζηελ ανξηή θαηά ηελ 

πξψηε δεθαεηία ηεο δσήο ζηηο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο θαηά ηε δεχηεξε θαη ζηηο 

εγθεθαιηθέο αξηεξίεο θαηά ηελ ηξίηε ή ηελ ηέηαξηε δεθαεηία. Οη ιηπψδεηο 

γξακκψζεηο είλαη θιηληθψο θαινήζεηο ε δεκηνπξγία ηνπο φκσο απνηειεί ην πξψην 

βήκα ζηε δηαδηθαζία ηεο αζεξνγέλεζεο, πνπ πηζαλφλ ζα νδεγήζεη ηειηθά ζην 

ζρεκαηηζκφ ησλ πξνρσξεκέλσλ θαη θιηληθά ζεκαληηθψλ βιαβψλ. 

 

Βιάβεο ηύπνπ ΗΗΗ 

 

     Ολνκάδνληαη θαη ελδηάκεζεο βιάβεο ή πξναζεξψκαηα, δηφηη απνηεινχλ ην 

κεηαβαηηθφ ζηάδην κεηαμχ ησλ βιαβψλ ηχπνπ ΙΙ θαη ησλ αζεξσκάησλ (βιάβε ηχπνπ 

ΙV ). Υαξαθηεξηζηηθφ ηζηνινγηθφ εχξεκα ησλ βιαβψλ ηχπνπ ΙΙΙ είλαη ε παξνπζία 

εμσθπηηαξίσλ ζηαγνληδίσλ ιίπνπο. Οη βιαβεο ηχπνπ ΙΙΙ πεξηέρνπλ κεγαιχηεξε 

πνζφηεηα ειεχζεξεο ρνιεζηεξφιεο , ιηπαξψλ νμέσλ θαη ηξηγιπθεξηδίσλ  απφ ηηο 

βιάβεο ηχπνπ ΙΙ. πλήζσο εκθαλίδνληαη κεηά ηελ εθεβεία θαη επίζεο δελ πξνθαινχλ 

ζηέλσζε ηνπ απινχ.  

 

Βιάβεο ηύπνπ ΗV  

 

     Ολνκάδνληαη θαη αζεξψκαηα. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνπζία ιηπψδνπο 

ππξήλα δειαδή κεγάιεο πνζφηεηαο εμσθπηηάξηνπ ιίπνπο (ρνιεζηεξφιεο θαη 

εζηέξσλ ρνιεζηεξφιεο), πνπ θαηαιακβάλεη κηα εθηεηακέλε θαη ζαθψο αθνξηδφκελε  

πεξηνρή ηνπ έζσ ρηηψλα. Ο ιηπψδεο ππξήλαο είλαη καθξνζθνπηθά νξαηφο  θαη 

πξνθαιεί πάρπλζε ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο, ρσξίο ζπλήζσο ζηέλσζε ηνπ 

απινχ.Η πεξηνρή κεηαμχ ιηπψδνπο ππξήλα θαη ηεο επηθάλεηαο ηεο βιάβεο πεξηέρεη 

πξσηενγιπθάλεο θαη καθξνθάγα αθξψδε θχηηαξα,κηθξφ αξηζκφ ιείσλ κπηθψλ ηλψλ  

κε ή ρσξίο έγθιεηζηα ζηαγνλίδηα ιίπνπο θαη ειάρηζηε πνζφηεηα θνιιαγφλνπ. Λφγσ 

ηεο ζχζηαζήο ηεο , ε ελ ιφγσ πεξηνρή  ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε  εκθάληζε 

επηθαλεηαθψλ δηαβξψζεσλ  ή ξήμεσλ, κε απνηέιζκα ην ζρεκαηηζκφ ζξφκβσλ. Οη 

ηειεπηαίνη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κεξηθή ή πιήξε απφθξαμε ηνπ απινχ ηνπ 

αγγείνπ. 

 

Βιάβεο ηύπνπ V 

 

     Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αλάπηπμε ηλψδνπο ηζηνχ,θπξίσο θνιιαγφλνπ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ έζσ ρηηψλα πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ηνπ ιηπψδνπο ππξήλα θαη ηνπ 

απινχ ηεο αξηεξίαο .Οηαλ ν ηλψδεο ηζηφο παξαηεξείηαη ζε βιάβε κε ιηπψδε ππξήλα, 

ε βιάβε ραξαθηεξίδεηαη ηχπνπ Vα ή ηλναζήξσκα, ελψ φηαλ ππάξρεη ζε βιάβε κε 

αζβέζησζε ηνπ ιηπψδνπο ππξήλα  ή άιισλ πεξηνρψλ ραξαθηεξίδεηαη σο 

αζβεζησκέλε βιάβε ή ηχπνπ Vb. Η απνπζία ιηπψδνπο ππξήλα ραξαθηεξίδεη ηηο 

βιάβεο ηλψδεηο βιάβεο ή ηχπνπ Vc.Οη βιάβεο ηχπνπ V  ζπλήζσο πξνθαινχλ ηθαλή 

ζηέλσζε ηνπ απινχ. 
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Βιάβεο ηύπνπ VI 

 

     Ολνκάδνληαη θαη επηπιεγκέλεο. Πξφθεηηαη γηα βιάβεο ηχπνπ V ή IV  κε έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά α)επηθαλεηαθέο δηαβξψζεηο ή εμειθψζεηο 

β)ελδνπιαθηθή αηκνξξαγία γ)επηθαλεηαθή ζξφκβσζε. Μπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νμεία 

απφθξαμε ηνπ αξηεξηαθνχ απινχ.  

 

 

ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΒΛΑΒΧΝ 

 

Η πην πάλσ ηαμηκφκεζε αλαζεσξήζεθε απφ ηνλ Stary et al ην 2000 σο εμήο( 94) 

 

Βιάβεο ηύπνπ 0: Ο έζσ ρηηψλαο είλαη θπζηνινγηθφο ή παξνπζηάδεη ήπηα πάρπλζε. 

Γελ ππάξρνπλ αθξψδε θχηηαξα. Πεξηνξηζκέλε δηήζεζε απφ ιεκθνθχηηαξα.  

 

Βιάβεο ηύπνπ Η: Ολνκάδνληαη θαη μαλζψκαηα ηνπ έζσ ρηηψλα.  Υαξαθηεξίδνληαη 

απφ απνκνλσκέλα , δηάζπαξηα αθξψδε θχηηαξα. 

 

Βιάβεο ηύπνπ ΗΗ: Υαξαθηεξίδνληαη απφ πνιιαπιά (πεξηζζφηεξα απφ δχν) ζηξψκαηα 

αθξσδψλ θπηηάξσλ 

 

Βιάβεο ηύπνπ ΗΗΗ: Ολνκάδνληαη θαη ελδηάκεζεο βιάβεο (παζνινγηθή πάρπλζε ηνπ 

έζσ ρηηψλα).Υαξαθηεξίδνλαηη απφ ζπζζσξεχζεηο εμσθπηηάξηνπ ιίπνπο  ρσξίο ή κε 

ειάρηζηνπο κφλν θξπζηάιινπο ρνιεζηεξφιεο. Σν αξρηθφ απηφ αζεξσκαηηθφ πιηθφ 

δελ έρεη  αθφκα δηακνξθσκέλε ζηαζεξή δνκή, δηαηαξάζζεη φκσο ηε θπζηνινγηθή 

αξρηηεθηνληθή ηνπ έζσ ρηηψλα  παξεθηνπίδνληαο ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ. 

 

Βιάβεο ηύπνπ IV: Ολνκάδνληαη θαη αζεξψκαηα. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

παξνπζία ιηπηδηθνχ ππξήλα  θαη ηλψδνπο θάςαο πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. Ο ιηπηδηθφο 

ππξήλαο ζρεκαηίδεηαη απφ ηε ζπζζψξεπζε ηθαλήο πνζφηεηαο εμσθπηηαξηνπ ιίπνπο. 

Απνηειεί νπζηαζηηθά κηα άρξσκε θνηιφηεηα, ρσξίο εμσθπηηάξηα ζεκέιηα νπζία ε 

νπνία πεξηέρεη θξπζηάιινπο ρνιεζηεξφιεο. Ολνκάδεηαη θαη λεθξσηηθφο ππξήλαο. 

 

Βιάβεο ηύπνπ V : Δίλαη νπζηαζηηθά βιάβεο ηχπνπ IV κε επηπξφζζεηα 

ραξαθηεξηζηηθά ίλσζε θαη παιηλνπνίεζε. 

 

Βιάβεο ηύπνπ VI : Ολνκάδνληαη θαη επηπιεγκέλεο . Υαξαθηεξίδνληαη απφ 

επηθαλεηαθή δηάβξσζε, ελδνπιαθηθή αηκνξξαγία θαη ζρεκαηηζκφ αηκαηψκαηνο ή θαη 

ζξφκβσζε κε ζρεκαηηζκνχ ελδναπιηθνχ ζξφκβνπ. 

 

Βιάβεο ηύπνπ VII : Ολνκάδνληαη θαη ηλναζβεζηψδεηο  πιάθεο. Υαξαθηεξίδνληαη 

απφ αζβέζησζε ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηεο πεξηνρήο  ηεο βιάβεο. Ο ιηπηδηθφο 

ππξήλαο κπνξεί λα απνπζηάδεη. 
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Βιάβεο ηύπνπ VIII : Ολνκάδνληαη θαη ηλψδεηο πιάθεο. Δίλαη ηλψδεηο πιάθεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πιήξε αζβέζησζε θαη παιηλνπνίεζε, ρσξίο ηελ παξνπζία 

ιηπηδηθνχ ππξήλα, (εθηφο θαη αλ ν ηειεπηαίνο έρεη ππνζηεί πιήξε αζβεζηνπνίεζε) 

 

Βιάβεο ηύπνπ ΗΥ: Υξφληα (πιήξεο) απφθξαμε. Ο αξηεξηαθφο απιφο είλαη ρξνλίσο 

θαη πιήξσο απνθξαγκέλνο  απφ αζεξσκαηηθφ πιηθφ θαη ζπλδεηηθφ ηζηφ , ρσξίο ηελ 

παξνπζία πξφζθαηνπ ζξφκβνπ. 

 

 ΗΣΟΛΟΓΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΧΝ ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΒΛΑΒΧΝ  

(ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΜΔΝΖ) 

 

Νεφηεξεο ηαμηλνκήζεηο ησλ αζεξσκαηνζθιεξπληηθψλ βιαβψλ έρνπλ εζηηάζεη ζηα 

κνξθνινγηθά αιιά θαη παξάιιεια ηζηνινγηθά  ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιαθψλ θαη 

έρνπλ σο παξαθάησ 

 

Πάρπλζε ηνπ έζσ ρηηώλα : Ο έζσ ρηηψλαο ηεο αξηεξίαο παρχλεηαη απφ ραιαξφ 

ηλψδε ηζηφ , πινχζην ζε ιηπίδηα . Γελ ππάξρεη ιηπηδηθφο ππξήλαο. 

 

Αζεξσκαηηθή βιάβε κε ηλώδε θάςα: Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζαθψο ζρεκαηηζκέλν 

ιηπψδε ππξήλα, ν νπνίνο πεξηβάιιεηαη απφ κηα παρηά, ζπρλά απνηεινχκελε απφ 

πνιιά ζηξψκαηα θάςα απφ ηλψδε ηζηφ. Τπάξρεη πεξηνξηζκέλε αζβέζησζε. 

Λεκθνθπηηαξηθέο δηεζήζεηο κπνξεί λα είλαη εκθαλείο , ηδηαίηεξα ζηα φξηα ηνπ 

ππξήλα.  

 

Αζεξσκαηηθή βιάβε κε ιεπηή ηλώδε θάςα: Υαξαθηεξίδεηαη απφ ιηπηδηθφ ππξήλα 

, ν νπνίνο πεξηβάιιεηαη απφ κηα ιεπηή, κεξηθέο θνξέο θιεγκαίλνπζα, ηλψδε θάςα 

(πάρνπο < 80 κm ζηηο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο θαη <200 κm ζηηο θαξσηίδεο). 

 

Ρήμε αζεξσκαηηθήο πιάθαο : Δκθαλήο ξήμε ηεο ηλψδνπο θάςαο ε νπνία πξνθαιεί 

ζρεκαηηζκφ ζξφκβνπ 

 

Γηάβξσζε ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο : Δμέιθσζε ηεο ελδνζειηαθήο ζηηβάδαο πνπ 

θαιχπηεη ηελ αζεξσκαηηθή πιάθα  κε ζπλνδφ ζρεκαηηζκφ ζξφκβνπ. Κάπνηεο θνξέο 

δηαπηζηψλεηαη θαη ζε πξψηκεο βιάβεο , φπσο ε πάρπλζε ηνπ έζσ ρηηψλα. 

 

Ηλναζβεζηώδεο βιάβε: Υαξαθηεξτδεηαη απφ ίλσζε θαη εθηεηακέλε αζβέζησζε. 

Δίλαη απνηέιεζκα δπζηξνθηθήο αζβέζησζεο ηνπ έζσ ππξήλα. 

 

Αζβεζησκέλε βιάβε: Βαξηά αζβεζησκέλε βιάβε  πνπ πηζαλψο αληηπξνζσπεχεη έλα 

απφ ηα ηειηθά ζηάδηα εμέιημεο ησλ αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ. 

 (95)(96) 
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   Οη αζεξσκαηηθέο βιάβεο ζχκθσλα κε ηα λεφηεξα δεδνκέλα απμάλνπλ ζε κέγεζνο 

θαηά ψζεηο θαη αλάινγα κε ηα νμέα επεηζφδηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζε απηή. Δηζη, ε 

πξννδεπηηθή ζπζζψξεπζε πιηθνχ  κέζα ζηελ αζεξσκαηηθή βιάβε δηαθφπηεηαη απφ 

πεξηφδνπο απφηνκεο αλάπηπμεο , νθεηιφκελεο ζε επηθαλεηαθή ξήμε θαη ελδαγγεηαθή 

ζξφκβσζε.  Η εμέιημε απηή είλαη απξφβιεπηε θαη ζπλήζσο παξαηεξείηαη ζε βιάβεο 

ηχπνπ IV θαη Va, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε κεγάιεο πνζφηεηαο 

ρνιεζηεξφιεο θαη ηελ χπαξμε  ιεπηήο ηλψδνπο θάςαο.  ε γεληθέο γξακκέο θαη γηα 

ιφγνπο επνπηηθνχο , ε αλάπηπμε αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ κπνξεί λα ππνδηαηξεζεί ζε 

πέληε θάζεηο.  

 

Φάζε 1:  Η θάζε 1 παξαηεξείηαη ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηεο δσήο θαη ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ αζπκπησκαηηθή εκθάληζε  βιαβψλ ηχπνπ Ι -ΙΙΙ ζε πεξηνρέο ηνπ ζηεθαληαίνπ 

δηθηχνπ φπνπ ε αηκαηηθή ξνή  είλαη ζηξνβηιψδεο.Η αλάπηπμε ησλ ελ ιφγσ βιαβψλ  

επηηαρχλεηαη απφ θαηαζηάζεηο φπσο ε ππέξηαζε, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ε 

ππεξρνιεζηεξνιαηκία θαη ην θάπληζκα. 

 

Φάζε 2:  Η θάζε 2 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία βιαβψλ ηχπνπ ΙV θαη Va. Η 

παξνπζία ή απνπζία ζπκπησκάησλ ζηε θάζε απηή εμαξηάηαη  απφ ην βαζκφ ηεο 

πξνθαινχκελεο ζηέλσζεο ηνπ απινχ ηεο αξηεξίαο. 

 

Φάζε 3:  Η θάζε 3 ραξαθηεξίδεηαη  απφ ξήμεηο ζηελ επηθάλεηα αζεξσκαηηθψλ 

βιαβψλ  ηχπνπ IV θαη Va  θαη απφ ηε δεκηνπξγία ελδναπιηθνχ κε απνθξαθηηθνχ 

ζξφκβνπ ν νπνίνο νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ  επηπιεγκέλεο  βιάβεο. Όπσο θαη ζηε 

θάζε 2, ν αζζελήο  κπνξεί λα είλαη αζπκπησκαηηθφο  ή ζπκπησκαηηθφο  αλάινγα κε 

ηε βαξχηεηα ηεο ζηέλσζε οηνπ απινχ.  

 

Φάζε 4:  ηε θάζε 4 ε επηθαλεηαθή ξήμε ηχπνπ IV θαη Va  ζπλνδεχεηαη απφ ηε 

δεκηνπξγία κεγάινπ ελδναπιηθνχ ζξφκβνπ, ν νπνίνο ζπρλά απνθξάζζεη ηνλ απιφ ηεο 

ζηεθαληαίαο αξηεξίαο  θαη πξνθαιεί ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ ζηελ εξεκία, φπσο  

αζηαζή ζηεζάγρε, έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, αηθλίδην ηζραηκηθφ ζάλαην. Οη θάζεηο 3 

θαη 4 είλαη παξφκνηεο σο πξνο ην είδνο ησλ αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ,  αιιά δηαθέξνπλ 

σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ ζρεκαηηδφκελνπ ζξφκβνπ  θαη ηε ζπλνδφ ζπκπησκαηνινγία. 

 

Φάζε 5:  Η θάζε 5 αθνινπζεί ηε θάζε 3 ή ηε θάζε 4 θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

δεκηνπξγία αζβεζηνπνηεκέλσλ  ή ηλσηηθψλ βιαβψλ  πνπ πξνθαινχλ ζεκαληηθή 

ζηέλσζε ή απφθξαμε ηνπ απινχ.Οη αζεξσκαηηθέο βιάβεο ηχπνπ 5  κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ απφθξαμε  ρσξίο επηθαλεηαθή ξήμε  είηε ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο  είηε 

ιφγσ ζηάζεο θαη  ζρεκαηηζκφ ζξφκβνπ.  Οη απνθξάμεηο ζηε θάζε 5 νινθιεξψλνληαη 

κε βξαδχ ξπζκφ. (97) 
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         Ζ ΔΤΑΛΧΣΖ ΑΘΖΡΧΜΑΣΧΓΖ ΠΛΑKA 
 

 
 

 

Δηθόλα  9   Πνηθίιινη ηύπνη ηλναζεξώκαηνο  

 

     Η θαινχκελεο επάισηεο πιάθεο δηαθέξνπλ κνξθνινγηθά ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο 

ππφινηπεο. Γεληθφηεξα, έρεη δχν δηαθξηηέο νληφηεηεο, κηα ηλψδε θάςα ε νπνία 

πνηθίιιεη ζε πάρνο θαη θπηηαξνβξίζεηα (πάρνο ηεο ηλψδνπο θάςαο κηθξφηεξν ηνπ 65 

κm ), θαη έλα θεληξηθφ ππξήλα, ν νπνίνο πνηθίιιεη ζε κέγεζνο θαη ζχζηαζε.  ·λα 

ηξίην ζπζηαηηθφ ησλ πιαθψλ απηψλ είλαη ε θιεγκνλψδεο δηήζεζε πνπ πθίζηαληαη, ε 

νπνία κπνξεί λα δηαθέξεη ζε βαζκφ δηήζεζεο (κέζνο φξνο 24 καθξνθάγα αλά 0,3 

ηεηξ ρηι ηεο εθηάζεψο ηεο  πιάθαο.), εληφπηζε θαη δξαζηεξηφηεηα. (98) Δπίζεο , ην 

αξηεξηαθφ ηνίρσκα γχξσ απφ ηελ πιάθα έρεη κηα δπλακηθή ζρέζε  κε ηελ ίδηα ηελ 

πιάθα. Οη πιάθεο απηέο έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα ξήμε ή δηάβξσζε. 

     ε θάπνην απφ ηα πνιιά εξεπλεηηθά πξσηφθνιια πνπ έρνπλ δηελεγεξζεί γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ κεγεζψλ απηψλ έρεη βξεζεί επίζεο , νηη ην πάρνο ηεο ηλψδνπο 

θάςαο , ζε κηα δηαξεγκέλε πιάθα είλαη  19 -23 κκ, ελψ ν λεθξσηηθφο ππξήλαο έρεη 

δηάκεηξν 2-17 ρηιηνζηά θαη ε ζηέλσζε ζηηο ξεγκέλεο αξηεξίεο κηθξφηεξε ηνπ 75% ή 
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αθφκε θαη θάησ ηνπ 70% θαηά ηελ αγγεηνγξαθηθή εμέηαζε. (99). Σππηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιαθψλ απηψλ είλαη  ε ιεπηή ηλψδεο θάςα, κηα κεγάιε 

δεμακελή ιηπηδίσλ,ζεηηθή αλαδηακφξθσζε ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο γχξσ απφ ηελ 

πιάθα, θιεγκνλψδεο δηήζεζε ηεο ηλψδνπο θάςαο θαη ηεο έμσ ζηηβάδαο θαη ηέινο 

απμεκέλε λεναγγείσζε ηεο πιάθαο. (100) 

     Δμειίζζνληαο ηε κειέηε ηεο δνκήο θαη ησλ ηδηνηήησλ ηεο επάισηεο πιάθαο, 

πξνηάζεθε δηαρσξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ κηαο πιάθαο γηα ηελ ηαμηλφκεζή ηεο σο 

επάισηε σο εμήο: ηα κείδνλα (καθξνθαγηθή θαη ιεκθνθπηηαξηθή δηήζεζε, ιεπηή 

ηλψδεο θάςα, εθηεηακέλνο ιηπψδεο ππξήλαο, ελδνζειηαθή απνγχκλσζε κε 

επηθαλεηαθή ελαπφζεζε αηκνπεηαιίσλ , δηάβξσζε ηεο πιάθαο θαη ζηέλσζε ηνπ 

απινχ κεγαιχηεξε ηνπ 90%.) θαη ηα ειάζζνλα (εζηηαθέο αζβεζηνπνηήζεηο, θηηξηλσπή 

εκθάληζε,ελδνπιαθηθή αηκνξξαγία, δπζιεηηνπξγία ηνπ ελδνζειίνπ θαη παξνπζία 

ζεηηθήο αξηεξηαθήο αλαδηακφξθσζεο).(101) Αμίδεη λα αλαθεξζεί νηη άιινη 

ζπγγξαθείο ραξαθηεξίδνπλ σο επάισηε κηα πιάθα ε νπνία πιελ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ, θέξεη θαη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ζξφκβσζε, ελσ πιάθα ε νπνία 

θέξεη ζηνηρεία ξήμεο δελ ζεσξείηαη επάισηε, αιιά ραξαθηεξίδεηαη σο culprit. (102) 

 

Ζ ηλώδεο θάςα . 

 

     Σα ζπλήζε κεγέζε πνπ αλαθέξνληαη σο θξηηηθά φξηα γηα ην πάρνο ηεο ηλψδνπο 

θάςαο κηαο επάισηεο πιάθαο  είλαη ηα <65 κm θαη ε δηήζεζε ησλ καθξνθάγσλ ζε 

έθηαζε >25 θχηηαξα αλά  0.3 mm αλά εμεηαδφκελν πεδίν. Σν θξηηηθφ φξην απηφ έρεη 

επειεγεί κεηά απφ πεηξακαηηθά δεδνκέλα, φπνπ ελδεηθηηθά ε ξήμε ηεο πιάθαο 

ζπλέβαηλε φηαλ ν κέζνο φξνο ηνπ πάρνπο  ήηαλ 23± 19 κm , ελψ ην 95% ησλ πιαθψλ 

πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο επάισηεο ζηελ ίδηα κειέηε είραλ πάρνο <64 mm. (103) ε 

άιιε κειέηε πάιη, ην νξηαθφ πάρνο αλαθέξεηαη κεηαμχ 50-100 mm. (104) 

΅Η ηλψδεο θάςα απνηειείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ κφξηα ηεο εμσθπηηάξηαο νπζίαο , 

φπσο ην θνιιαγφλν, ε ειαζηίλε, νη πξσηενγιπθάλεο  θαη ηα ιεία κπηθά θχηηαξα πνπ 

παξάγνπλ ηα αλσηέξσ. Η θάςα πξνζηαηευεη ηα βαζχηεξα , ζξνκβνγνληθά ζπζηαηηθά 

ηνπ ππξήλα  απφ ηελ έθζεζή ηνπ ζηα θπθινθνξνχληα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο ζηνλ 

απιφ.  

     πγθξηλφκελν κε ηνλ απιφ ησλ αθεξαίσλ πιαθψλ, απηέο νη πιάθεο είλαη ζρεηηθά 

αθπηηαξηθέο, κε ιηγφηεξα ιεία κπηθά θχηηαξα, θαη πεξηέρνπλ ιηγφηεξν θνιιαγφλν θαη 

πξσηενγιπθάλεο. Δπίζεο, νη θάςεο απηέο είλαη αξθεηά πην ιεπηέο , εηδηθά ζηηο 

πεξηνρέο ζηήξημήο ηνπ –έλσζήο ηνπο κε ην ππφινηπν αξηεξηαθφ ηνίρσκα, φπνπ ε 

ξήμε είλαη πην πηζαλφ λα ζπκβεί.  

     Μειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ςεθηαθά, έδεημαλ φηη φηη ε δξακαηηθή κείσζε ηνπ πάρνπο 

ηεο θάςαο απμάλεη ην πεξηθεξηαθφ stress κέζα ζηελ πιάθα, γεγνλφο πνπ απνηειεί 

πηζαλφ κεραληζκφ ξήμεο ηεο πιάθαο (105). Αληίζεηα, ην ίδην ην κέγεζνο ηεο πιάθαο 

θαίλεηαη λα κελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ επίδξαζε ηνπ stress πνπ έρεη πάλσ ηεο ε 

αηκαηηθή ξνή. Αλαθέξεηαη φηη ην θξηηηθφ φξην γηα λα αξρίζεη ε πίεζε απφ ηε ξνή ηνπ 

αίκαηνο είλαη ην 150 κm. Μηα ιεπηή ηλψδεο θάςα ζεσξείηαη έλαο ηθαλφο παξάγνληαο 

γηα αζηάζεηα ηεο πιάθαο. Η ιέπηπλζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ απνδφκεζε ηεο 

εμσθπηηάξηαο νπζίαο ηεο ηλψδνπο θάςαο  απφ ηελ απνξξχζκηζε ηεο ζχλζεζεο ηεο 
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ζεκέιηαο νπζίαο θαη ηελ απνδφκεζή ηεο απφ ηε θιεγκνλψδε δηήζεζε πνπ πθίζηαληαη 

νη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο. Η θιεγκνλή θαη πεξαηηέξσ ιέπηπλζε  ηεο θάςαο 

εληζρχνληαη απφ νμεηδσκέλα ιίπε, παξνπζία ππέξηαζεο, ζαθραξψδνπο δηαβήηε, 

αγγεηνηελζίλε ΙΙ, ελεξγνπνίεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θπζηθά 

παξνπζία  ινηκψμεσλ ( 87) 

     Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη αλάινγα φξηα πνπ έρνπλ κεηξεζεί γηα ην πάρνο ηεο 

ηλψδνπο θάςαο ζε θαξσηηδηθέο αξηεξίεο απηφ έρεη νξηνζεηεζεί ζαλ ην ειάρηζην ζηα 

460 κm, ελψ ην κέζν πάρνο ήηαλ 650κm, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ εθ θχζεσο 

κεγαιχηεξε δηάκεηξν ηεο θαξσηίδαο αξηεξίαο απφ απηή ηεο ζηεθαληαίαο.(106) 

Γπζηπρψο, νη κέρξη ηψξα κέζνδνη εμέηαζεο ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ δελ έρνπλ 

κπνξέζεη λα πξνζθέξνπλ ηδηαίηεξα αμηφινγα απνηέιεζκαηα ζηελ αλίρλεπζε θαη 

ηαπηνπνίεζε ησλ πιαθψλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ κηα θαη ε επαηζζεζία 

ηνπο δελ είλαη αξθεηή ψζηε λα αληρλεχζνπλ ηελ ηφζν ιεπηή θάςα. (107)( 108) 

 

Ο λεθξσηηθόο-ιηπηδηθόο ππξήλαο  

 

     Ο ππξήλαο ηεο αζεξσκαηνζθιεξπληηθήο πιάθαο  είλαη πινχζηνο ζε ιηπίδηα, ηα 

νπνία αθνξνχλ ζε ειεχζεξα ιηπίδηα, εζηέξεο ρνιεζηεξφιεο  θαη θξπζηάιινπο 

ρνιεζηεξφιεο. Πηζηεχεηαη φηη ν εμσθπηηαξηθφο ιηπψδεο ππξήλαο ζρεκαηίδεηαη απφ 

ηε ζπζζψξεπζε αθξσδψλ θπηηάξσλ κέζα ζηελ πιάθα,  ηα νπνία  είλαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο πινχζηα ζε ιηπίδηα, καθξνθάγα θχηηαξα θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

ιεία κπηθά θχηηαξα. Σα θχηηαξα απηά πξννδεπηηθά πθίζηαληαη απφπησζε θαη 

λέθξσζε , απειεπζεξψλνληαο ηα ιηπίδηα πνπ εκπεξηέρνπλ κέζα ζηνλ ππξήλα. Δπίζεο 

ηα ιηπίδηα κπνξνχλ λα  δηεζνχλ ην αξηεξηαθφ ηνίρσκα απεπζείαο απφ ην αίκα ηεο 

θπθινθνξίαο.  

     Ο  κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν ε ρνιεζηεξφιε παξνπζηάδεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο 

αζεξσκαηηθήο πιάθαο, αιιά θαη πσο απμάλεηαη ην πνζνζηφ ηεο, έρεη απνηειέζεη 

αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ. Η ίδηα είλαη ην πην ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο πιάθαο, 

απηφ απφ ην νπνίν εμαξηάηαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο πιάθαο θαη ε εκθάληζε ησλ 

επεηζνδίσλ .Βξίζθεηαη είηε ζε ειεχζεξε κνξθή ζηνλ εμσθπηηάξην ρψξν, είηε κέζα 

ζηα καθξνθάγα. Απφ ηηο δχν δηεξγαζίεο, κεγαιχηεξεο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ 

έθηαζε είλαη ε απφπησζε ησλ καθξνθάγσλ.Η έλαξμε βέβαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ζπγθέληξσζεο ρνιεζηεξφιεο δελ αξρίδεη απφ ηελ καθξνθαγηθή απφπησζε, αιιά απφ 

ηελ είζνδν ρνιεζηεξφιεο ζηελ έζσ ζηηβάδα ηνπ αγγείνπ κε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπο 

ππνδνρείο ηεο.(109)  

     Αλ θαη  ν λεθξσηηθφο ππξήλαο είλαη θαηά θαλφλα  κνλήξεο, δελ απνηειεί ζπάλην 

θαηλφκελν ε παξνπζία πεξηζζφηεξσλ απφ έλα κηθξφηεξσλ ππξήλσλ. Απηφ 

εξκελεχεηαη εχθνια, αλ ζθεθηεί θαλεηο νηη ε αζεξσκαηνζθιήξπλζε είλαη κηα 

θιεγκνλψδεο  δηεξγαζία,ε νπνία έρεη εληνπηζκέλν ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηελ 

πεξηνρή ηεο ελδνζειηαθήο δπζιεηηνπξγίαο βιάβεο, σζηφζν απηή κπνξεί θαηά 

πεξίπησζε λα είλαη θαη πνιπεζηηαθή. .(110) 
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Δηθόλα   10        Σππηθό δείγκα επάισηεο αζεξσκαηνζθιεξπληηθήο πιάθαο κε 

εθηεηακέλν ιηπώδε ππξήλα, ιεπηή ηλώδε θάςα θαη θιεγκνλώδε δηήζεζε   

 

 

     Οη πιάθεο δηαθέξνπλ σο πξνο ην ζρήκα, ην κέγεζνο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

ππξήλα ηνπο, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά επηδξνχλ πάλσ ζηελ αζηάζεηα ηεο πιάθαο. 

Γηα παξάδεηγκα, πιάθεο ησλ νπνίσλ ε ιηπψδεο δεμακελή απνηειείηαη απφ δηαιπηή 

θαη φρη εζηεεξνπνηεκέλε ρνιεζηεξφιε, είλαη πην καιαθέο θαη κε κεγαιχηεξε 

ζεξκνθξαζία, θαζηζηψληαο ηελ επάισηε ζε νμέα επεηζφδηα.(111) Η ζχζηαζε ηνπ 

ππξήλα εμαξηάηαη απφ ηε ζρεηηθή αλαινγία ησλ πξνηφλησλ ηεο ρνιεζηεξφιεο. 

Μεγαιχηεξνο ππξήλαο νδεγεί ζε κεγαιχηεξε αζηάζεηα. Η έθηαζε ηνπ ιηπηδηθνχ 

ππξήλα κπνξεί λα θπκαίλεηαη αθφκε θαη κεηαμχ 32-35% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο 

πιάθαο. Απφ ηηο πιάθεο πνπ ηειηθά πθίζηαληαη ξήμε, ν ιηπηδηθφο ππξήλαο απνηειεί 

πάλσ απφ ην 40% ηεο ζπλνιηθήο ηεο επηθάλεηαο. Δλαο έθθεληξνο ππξήλαο κπνξεί 

επίζεο λα ππνβάιιεη κηα πιάθα ζε κεραληθά κε επλνεκέλε ζέζε αλαδηαλέκνληαο ην 

κεραληθφ stress ην νπνίν επηβάιιεηαη απφ ηε ξνή ηνπ αίκαηνο ζηε ζηεθαληαία 

αξηεξία ζηνπο πην αδχλακνπο ψκνπο ηεο πιάθαο φπνπ ε ηλψδεο θάςα ηείλεη λα 

ξήγλπηαη ζε πεξηζζφηεξν απφ ην 60% ησλ πεξηπηψζεσλ. (105) 

      Οη ππξήλεο πνπ είλαη πην πινχζηνη ζε ιηπίδηα είλαη πην ζξνκβνγνληθνί, ιφγσ ηεο 

κεγαιχηεξεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε ηζηηθφ παξάγνληα ν νπνίνο πξνζηίζεηαη απφ 

ηελ απφπησζε ησλ καθξνθάγσλ θπηηάξσλ.Οη πιάθεο ησλ θαπληζηψλ πεξηέρνπλ 

πεξηζζφηεξα καθξνθάγα , θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ηζηηθφ παξάγνληα  απφ ηνπο 

κε θαπληζηέο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηνλ απμεκέλν θίλδπλν γηα ζξφκβσζε πνπ 

δηαηξέρνπλ νη θαπληζηέο. O ξφινο ησλ καθξνθάγσλ  επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ 

ππνινγίζηκε αχμεζε ηνπ ιηπψδνπο λεθξσηηθνχ ππξήλα κεηά ηελ απφπησζή ηνπο, πνπ 

είλαη γεκάηα απφ ρνιεζηεξφιε πνπ έρνπλ θαγνθπηηαξψζεη. Απηφ ζπζρεηίδεηαη 

ζπλήζσο θαη κε κηθξνχ βαζκνχ παξνπζία ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ, ηα νπνία 

παξάγνπλ θνιιαγφλν, ην νπνίν ζηαζεξνπνηεί ηελ θάςα (112) Η παξνπζία ησλ 

ηειεπηαίσλ ζε κηθξφ πνζνζηφ νθείιεηαη ζην νηη ηα καθξνθάγα παξάγνπλ 

κεηαιινπξσηεηλάζεο, νη νπνίεο απνδνκνχλ ην θνιιαγφλν απφ ην ζθειεηφ αιιά θαη 
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απφ ηνπο ψκνπο ηεο πιάθαο. Σέινο, αθφκε κηα ηδηφηεηα ησλ καθξνθάγσλ είλαη ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο πιάθαο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη 

ζπλήζσο θαη απφ παξνπζία εθηεηακέλνπ ιηπηδηθνχ ππξήλα. (111) 

     Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλφο νηη νη επάισηεο πιάθεο είλαη 

επηξξεπήο ζε ζξφκβσζε θαη ζπλήζσο κηα ηέηνηα επηπινθή ηνπο είλαη πνπ ηηο θαζηζηά 

επηθίλδπλεο θαη δπλεηηθά ζαλαηεθφξεο, σζηφζν  πιάθεο νη νπνίεο είλαη ακηγψο 

ηλψδεηο θαη πξνθαινχλ κεγάινπ βαζκνχ ζηέλσζε κπνξνχλ θάιιηζηα λα ζξνκβσζνχλ  

εμίζνπ , γεγνλφο απνδηδφκελν ζηελ ππεξπεθηηθφηεηα ηνπ αίκαηνο ησλ αζζελψλ 

απηψλ , νη νπνίνη ζπλήζσο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ επάισησλ. Σνλίδεηαη αθφκε 

νηη ε ζξφκβσζε ζε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα  είλαη θιηληθά ζησπειή, θαη απηφ 

ζπκβαίλεη είηε επεηδε ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο θπθινθνξίεο είηε ν ζξφκβνο είλαη πνιχ 

κηθξφο γηα λα πξνθαιέζεη θάπνην ζχκπησκα κείσζεο θπθινθνξίαο. (113) 

     Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη παξά ην γεγνλφο φηη ηα δχν βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

είλαη ε ιεπηνχ πάρνπο ηλψδεο θάςα θαη ν λεθξσηηθφο ιηπηδηθφο ππξήλαο, απηά ηα δχν 

κεγέζε κεηαμχ ηνπο δε ζπζρεηίδνληαη  νχηε ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κε ην βαζκφ ηεο ζηέλσζεο πνπ πξνθαιεί ε πιάθα ή κε ηνλ φγθν ηεο πιάθαο. (114) 

(115) 

     Μάιηζηα, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ππάξρνπλ δχν κνληέια αλάπηπμεο ησλ 

αζεξσκαηηθψλ πιαθψλ, έλα πνπ απαληάηαη ζηνπο ππεξρνιεζηεξνιαηκηθνχο αζζελείο 

θαη ην δεχηεξν ζην γεληθφ πιεζπζκφ δεπηεξε, φπνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε  αξρίδεη 

ζαλ κηα αχμεζε ζηε βαζηά ζηηβάδα ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ θαη 

θνιιαγνλνπνίεζή ηεο.(116) 

     Η έλλνηα ηεο επάισηεο πιάθαο ζπλδπάζηεθε κε ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ 

αζζελνχο , πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί θαιχηεξα ε ζπκπεξηθνξά ηεο αιιά θαη λα 

βξεζνχλ νδνί αληηκεηψπηζεο ή θαη πξφιεςεο ησλ επεηζνδίσλ πξνθιεζέλησλ εμαηηίαο 

ηνπο. Οη επάισηεο πιάθεο είλαη παξνχζεο ζε πνιιά ζεκεία ηνπ ίδηνπ αξηεξηαθνχ 

δέληξνπ,παξάγνληαο πνπ ηηο θαζηζηά πεξηζζφηεξν επηθίλδπλεο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ 

πηζαλνηήησλ επηπινθήο θάπνηαο απφ απηέο, έηζη  αλαθεξφκαζηε ζε  αζζελείο κε 

απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο επεηζνδίσλ. Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί νηη αλάινγεο 

πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ηέηνησλ νμέσλ επεηζνδίσλ  παξνπζηάδνπλ αζζελείο νη νπνίνη 

πάζρνπλ απφ δηαηαξαρέο πεθηηθφηεηαο ή παξφκνηεο αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο 

(vulnerable blood) αιιά θαη έρνπλ δηαγλσζζεί κε επηξξεπέο ζε αξξπζκίεο  

κπνθάξδην(vulnerable myocardium).  

     Η έλλνηα ηνπ επάισηνπ αζζελή ε νπνία εηζήρζε αλαθέξεηαη ζε κηα επξχηεξε 

νκάδα αζζελψλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο νζνλ αθνξά ηε κνξθνινγία ησλ αζεξσκαηηθψλ 

πιαθψλ ηνπ ζηεθαληαίνπ δηθηχνπ ηνπο. Η πεθηηθφηεηα θαη ξεπζηφηεηα ηνπ αίκαηνο 

ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζε έλα ηέηνην επεηζφδην, δειαδή είλαη 

εμίζνπ πηζαλφ ηφζν ε ιχζε ηνπ ζξφκβνπ φζν θαη ε παξακνλή ηνπ, κε επαθφινπζε  

πξφθιεζε απφθξαμεο. (117) (21) 

      Τπάξρνπλ κειέηεο ζηηο νπνίεο ην ηειηθφ επεηζφδην ηεο απφθξαμεο ηνπ απινχ 

ζπλεπεία ζξφκβσζεο πξνήιζε απφ ηε ζπζζψξεπζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζξφκβσλ 

δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, κε ζπλνδφ εχξεκα ηελ πεξαηηέξσ απφζπαζε ηκεκάησλ απηψλ 

ησλ ζξφκβσλ θαη κεηαθνξά ηνπο ζην ππφινηπν αξηεξηαθφ δίθηπν, πξνθαιψληαο ηε 

δεκηνπξγία λέσλ εζηηψλ  δπλεηηθήο εκθάληζεο αλάινγσλ θαηλνκέλσλ θαη κάιηζηα ζε 
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ηθαλφ πνζνζηφ ησλ κειεηεζέλησλ πεξηζηαηηθψλ, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα νηη 

ε αζηάζεηα ηεο πιάθαο νδεγεί ζηελ έθιπζε νμέσο εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ θαη 

ζπλαθψλ ζηεθαληαίαο θχζεσο θαηλνκέλσλ, παξά ν βαζκφο ηεο ζηέλσζεο.(118) 

     Παξάιιεια, εηζήρζε θαη ν δείθηεο ηνπ Framingham, ν νπνίνο ζπλεθηηκψληαο ηε 

γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο εθηηκά ηηο πηζαλφηεηεο γηα ηε κέζα ζε κηα 

10εηία  αλάπηπμεο επεηζνδίσλ, κε απνηειέζκαηα ηα νπνία αθφκα επεμεξγάδνληαη. 

πληζηάηαη σζηφζν, ε εθαξκνγή ησλ εμεηάζεσλ ζε αζζελείο, νη νπνίνη θέξνπλ 

βεβαξπκέλν ηζηνξηθφ απφ ηελ ειηθία ησλ 20 εηψλ, κε ηαθηηθή επαλάιεςή ηνπο. 

(119)(120) 

      Γηρνγλσκία ππάξρεη αλάκεζα ζε παιαηφηεξεο θαη πην ζχγρξνλεο απφςεηο ζρεηηθά 

κε ην ξφιν ησλ απνηηηαλψζεσλ ζηελ αζεξσκαηηθή πιάθα, αλ απηή ιεηηνπξγεί 

ζηαζεξνπνηεηηθά ή ηελ απνζηαζεξνπνηεί. ε παιαηφηεξεο κειέηεο ησλ πξνεγνχκελσλ 

δεθαεηηψλ, ζεσξνχλην ζαλ ζαλ κηα θπζηθή εμέιημε ηεο δηακφξθσζεο ηεο πιάθαο, , 

ζπλάδνπζα κε ηελ ειηθία, παζεηηθή θαη φρη ελεξγεηηθή δηεξγαζία, κε ηελ νπνία ζηα 

πιαίζηα κηαο δπζηξνθηθήο νζηενπνίεζεο  εθθπιίδνληαη άιια καιαθά ζπζηαηηθά ηεο 

πιάθαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη   απφ κεξηθνχο  ε αζεξσκάησζε ζεσξνχληαλ 

δεπηεξεχνπζα εθδήισζε κηαο γεληθεπκέλεο ηάζεο νζηενπνίεζεο, απφηνθν απηήο.  

ήκεξα επηθξαηεί ε άπνςε νηη ζρεηίδεηαη κε ηε κε εζηεξνπνίεζε ησλ θξπζηάιισλ 

ρνιεζηεξφιεο ηνπ ππξήλα. Καη ελψ ζηαζεξή παξαδνρή απνηειεί ην γεγνλφο νηη ε 

δηήζεζε ηεο πιάθαο απφ θξπζηάιινπο αζβεζηίνπ νδεγεί ζε απψιεηα ηνπ αγγεηαθνχ 

ηφλνπ θαη επαγφκελε έθιπζε αξξπζκηψλ, άξα θαη  φηη ε αζβεζηνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε 

ρεηξφηεξε πξφγλσζε, ζε πην πξφζθαηεο εξγαζίεο ζεσξνχλ  φηη παξνπζία ηεο 

ζηαζεξνπνηεί ηελ πιαθα (121) (122), σζηφζν παξακέλνπλ ππνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο 

νηη  ε αζβεζηνπνίεζε ηεο πιάθαο απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο ζξφκβσζήο ηεο. (123) 
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Δηθόλα  11     Αζβεζηνπνηεκέλνη όδνη ζε αζεξσκαηνζθιεξπληηθέο  βιάβεο   

 

 

      Ο βαζκφο ηεο ζηέλσζεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αγγεηνγξαθηθή εμέηαζε κπνξεί 

λα κελ είλαη αθξηβήο φζνλ αθνξά ηελ αζηάζεηα ή ην κέγεζνο ηεο πιάθαο. Δξεπλεο 

βαζηζκέλεο ζηελ αγγεηνγξαθία  έδεημαλ φηη νη πιάθεο νη νπνίεο επάγνπλ κε 

ζηελσηηθέο  αιινηψζεηο φζνλ αθνξά ηε ξνή ηνπ αίκαηνο ζπκβαίλνπλ ζε πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ξεγκέλσλ πιαθψλ θαη θαη ζξφκβσζεο ζηεθαληαίσλ απφ πιάθεο νη 

νπνίεο επάγνπλ ζνβαξνχ βαζκνχ ζηέλσζε. ε πεξίπνπ 2-3 ησλ αζζελψλ νη νπνίνη 

πξνζέξρνληαη κε νμέα ζηεθαληαία επεηζφδηα, πξνεγνχκελα αγγεηνγξαθήκαηα 2-3 

κελψλ δείρλνπλ ππάξρνπζα ζηέλσζε κηθξφηεξε ηνπ 70% ηνπ απινχ.  

      Σν θαηλφκελν απηή κπνξεί λα έρεη ηελ εμήο εμήγεζε. Σν ηνπηθφ αξηεξηαθφ 

ηνίρσκα πνπ πεξηβάιιεη ηελ αζεξσκαηνζθιεξπληηθή πιάθα δελ είλαη έλα ζηαζεξφ 

αγγείν, αληηζέησο είλαη  έλαο ζσξφο δπλακηθψλ αιιαγψλ ζαλ απάληεζε ζηελ αχμεζε 

ηνπ κεγέζνπο ηεο πιάθαο.Σν αξηεξηαθφ ηνίρσκα ησλ ζηεθαληαίσλ κπνξεί λα 

επεθηαζεί , ζηα πιαίζηα κηαο δηεξγαζίαο ε νπνία θαιείηαη αλαδηακφξθσζε ηεο 
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πιάθαο. ηα πιαίζηα απηήο , ν ιεηηνπξγηθφο απιφο φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ 

αγγεηνγξαθία κπνξεί λα παξακείλεη  αθέξαηνο παξά ηελ αχμεζε ηεο πιάθαο.      

Δλαιιαθηηθά, ν απιφο κπνξεί λα κεηψλεηαη ζην ζεκείν ηεο πιάθαο, ζηα πιαίζηα κηαο 

δηεξγαζίαο θαινχκελεο αξλεηηθή αλαδηακφξθσζε, έηζη ψζηε ν ιεηηνπξγηθφο απιφο 

κπνξεί λα κεηψλεηαη δξακαηηθά παξά ηελ χπαξμε  κηαο κηθξήο ζρεηηθά πιάθαο, 

δεκηνπξγψληαο ηελ αγγεηνγξαθηθή ςεπδαηζζεζε κηαο ζεκαληηθά κεγάιεο πιάθαο. 

       Η αλαδηακφξθσζε απηή κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ αζηάζεηα ηεο 

πιάθαο . σζηή αμηνιφγεζε κηα αγγεηνγξαθίαο γίλεηαη κφλν αλ γίλεη εθηίκεζε 

νιφθιεξνπ ηνπ αξηεξηαθνχ δέληξνπ θαη φρη κεκσλνκέλσλ ζεκείσλ ζηα νπνία 

ππαάξρεη εθζεζεκαζκέλε ζηέλσζε. Τπάξρνπλ ζπάληεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη κεγάιε εηδίθεπζε θαη εκπεηξία απφ ηνπο εμεηαζηέο θαη ηειηθά ππάξρεη 

ηαχηηζε κεηαμχ αγγεηνγξαθηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηζηνινγηθήο εθηίκεζεο ησλ 

εμαηξεζέλησλ πιαθψλ. (124). Αηνκα πνπ πέζαλαλ κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ 

ηειεπηαία ζηεθαληνγξαθία απφ ζηεθαληαία λφζν, ε απφθιηζε φζνλ αθνξά ηελ 

ππεξεθηίκεζε ηεο ζηέλσζεο ηνπ απινχ θαηά ηελ ηζηνινγηθή εμέηαζε μεπεξλά ην 25-

50% επί ηνπ αξρηθά εθηηκεζέληα κε ηελ αγγεηνγξαθία ζηελσκέλνπ απινχ , γεγνλφο 

πνπ απνδίδεηαη ζηελ έθθεληξε κνξθνινγία ηεο πιάθαο. Η απφθιηζε  πηζαλφλ 

νθείιεηαη θαη ζην remodeling πνπ πθίζηαηαη ην αγγείν , ζαλ πξνζαξκνγή ζηηο 

αξρφκελεο αζεξσκαηηθέο αιινηψζεηο. (125), ελψ αμηφινγε παξαηήξεζε απνηειεί θαη 

ην γεγνλφο νηη ν επηθξαηψλ ηχπνο πιάθαο πνπ αληρλεχεηαη θαη κάιηζηα πνιπεζηηαθά 

είλαη ε ηλναζεξσκαηψδεο πιάθα.  (126)(127) 

       Σέινο, ακθηζβεηήζηκε είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο κεζφδνπ ηεο αγγεηνγξαθίαο,ζε 

πεξηπηψζεηο λφζνπ δχν ή ηξηψλ αγγγείσλ,κηα θαη αληρλεχεη κφλν ηηο κεγαιχηεξεο 

πιάθεο, ελψ νη κηθξφηεξεο νη νπνίεο είλαη θαη νη πην επηθίλδπλεο λα ππνζηνχλ ξήμε 

ζπλήζσο δε γίλνληαη αληηιεπηέο.(128) 

       Η ζηεθαληνγξαθεία πξνζθέξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φηαλ κφλν γίλεηαη ζε 

ηαθηηθά δηαζηήκαηα γηα λα εθηηκεζεί ε πξφνδνο ηεο πιάθαο, αθνχ κηα πιάθα κφιηο 

αληρλεχζηκε κπνξεί κεηά απφ έλα επεηζφδην ζξφκβσζεο λα κεγαιψζεη απφηνκα. 

Μφλν ζε έλα ζηνπο ηξεηο αζζελείο νη νπνίνη ππεβιήζεζαλ ζε ζηεθαληνγξαθία πξηλ 

ηελ παξνπζία ηνπ εκθξάγκαηνο είρε αληρλεπζεί πιάθα, ζηνπ ππφινηπνπο πηζαλφλ λα  

ππέβνζθε θάπνηα  αιινίσζε κε αληηιεπηή κε ηα κέζα ηεο εμέηαζεο , πνπ κεηά απφ 

έλα ζνξπβψδεο επεηζφδην κεγάισζε απφηνκα. (129) Η αζεξσκαηηθή λφζνο παξά ην 

γεγνλφο φηη είλαη εμειηθηηθή, δελ αθνινπζεί ηελ ίδηα νδφ αλάπηπμεο ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο.  

       πκπεξαζκαηηθά, είλαη δπλαηφ κηα αζεξσκαηηθή πιάθα λα εμειίζζεηαη ηφζν ζε 

πεξηνρέο ειάρηζηεο ζηέλσζεο αιιά θαη ζε κεγαιχηεξεο, φπσο επίζεο θαη ζε θαζαξά 

πξνεγνπκέλσο ζεκεία λα εκθαλίδεηαη  θαηλνχξγηα πιάθα.(130)  
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Φιεγκνλώδεο δηήζεζε 

  

      Ιζηνπαζνινγηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη ξεγκέλεο πιάθεο πεξηέρνπλ 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ απ φηη νη ζηαζεξέο πιάθεο. Σα θχηηαξα 

απηά αθνξνχλ πεξηζζφηεξα ζε κνλνθχηηαξα καθξνθάγα θαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε  

ζε Σ ιεκθνθχηηαξα θαη ηζηηνθχηηαξα. Δκθαλίδνληαη σο λα θαηέρνπλ κηα νξηζκέλε 

θαηαλνκή κέζα ζηε  ξεγκέλε πιάθα, ζπγθεληξσκέλα ζηελ πεξηνρή ηεο ξεγκέλεο 

θάςαο  φπσο επίζεο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο έμσ ζηηβάδαο, φπνπ παξαηεξείηαη 

λεναγγείσζε , κέζα θαη έμσ απ ηελ πιάθα. Σα θιεγκνλψδε απηά θχηηαξα φπσο θαη 

νη θπηνθίλεο πνπ παξάγνπλ, πξνάγνπλ ηελ απνδφκεζε ηελ εμσθπηηάξηαο ζεκέιηαο 

νπζίαο, θαη εκπνδίδνπλ ηε ζχλζεζε λέαο, νδεγψληαο ζηελ εμάιεηςε απηήο.  Δπίζεο 

ζπλδξάκνπλ ζηελ ιέπηπλζε ηεο ηλψδνπο θάςαο, θαη επάγνληαο ηε ξήμε απηήο. 

Δπηπιένλ, ε απμεκέλε θιεγκνλψδεο δηήζεζε  θαη ε επηθείκελε απφπησζε απηψλ 

πξνάγεη ηε   ζξνκβνγνληθφηεηα ηεο κέζσ αχμεζεο ηνπ ηζηηθνχ παξάγνληα.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Δηθόλα   12      Πνηθίιιεο έθηαζεο θιεγκνλώδεο δηήζεζε ηνπ ιηπώδνπο ππξήλα 

από ιεκθνθύηηαξα θαη αθξώδε καθξνθάγα θύηηαξα  

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Νεναγγείσζε 

 

     Η αλάπηπμε λέσλ αγγείσλ, θαηλφκελν ην νπνίν θαιείηαη λεναγγείσζε , ζπκβαίλεη 

ζε πξψηκα ζηάδηα ζηελ έμσ ζηηβάδα θαη ηνλ έζσ ρηηψλα . Η ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη κηα αχμεζε ηεο αζηάζεηαο ηεο εθάζηνηε πιάθαο 

ιφγσ ηνπ φηη πξνάγεη κηα λέα νδφ  γηα δηήζεζε απφ θιεγκνλψδε θχηηαξα. Η 

λεναγγείσζε ζεσξείηαη παξάγνληαο πςεινχ θηλδχλνπ ζε πιάθεο νη νπνίεο 

αλαδηακνξθψλνληαη κεηά απφ  νμχ ζησπειφ πεξηζηαηηθφ (123) Η ζεκαληηθφηεξε 

παξάκεηξνο ηεο λεναγγείσζεο ηεο πιάθαο σζηφζν παξακέλεη ε απμεκέλε 

πηζαλφηεηα πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ελδνπιαθηθή αηκνξξαγία απφ ηα λεφπιαζηα αγγεία, 

κε απψηεξν απνηέιεζκα ηελ αηθλίδηα θαη απφηνκε αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο πιάθαο, 

ηελ δηάξξεμή ηεο, πηζαλή ζξφκβσζή ηεο θαη ηέινο ηελ αχμεζε ηνπ λεθξσηηθνχ 

ιηπηδηθνχ ππξήλα, εθνζνλ ηα πινχζηα ζε ιηπίδηα εξπζξά αηκνζθαίξηα θαηαιήγνπλ 

εθεί.  

     Ο απμεκέλνο θίλδπλνο αηκνξξαγίαο ησλ ηξηρνεηδψλ απηψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη ιφγσ ηεο ασξφηεηάο ηνπο, δελ δηαζέηνπλ ππθλφ θπηηαξηθφ ηνίρσκα θαη νη 

ζχλδεζκνη κεηαμχ ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ είλαη ραιαξνί, επηηξέπνληαο λα 

δηαξξένπλ εξπζξά αηκνζθαίξηα. Σα ηξηρνεηδή πνπ βξίζθνληαη ζην κέζν ρηηψλα 

θαίλνληαη λα είλαη πην ψξηκα απφ απηά πνπ βξίζθνληαη πξνο ηνλ απιφ. Η ππθλφηεηά 

ηνπο είλαη δπν θνξέο πεξηζζφηεξε ζηηο επάισηεο πιάθεο θαη ηέζζεξηο θνξέο ζηηο 

δηαξξεγκέλεο πιάθεο , ζε ζρέζε κε ηελ ππθλφηεηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε ζηαζεξέο 

δνκέο, πνπ πξνθαινχλ ζνβαξή ζηέλσζε.(131) 

      Νεφηεξεο δηαηππψζεηο πνπ έγηλαλ σζηφζν  γηα ηελ ελδνπιαθηθή αηκνξξαγία 

απνθαίλνληαη φηη απηή κπνξεί λα πξνθχπηεη  είηε απφ αηκνξξαγία ησλ ηξηρνεηδψλ ηεο 

πιάθαο είηε απφ επηθαλεηαθή δηάβξσζή ηεο. Ο θιηληθφο ηεο ξφινο είλαη ην φηη 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ λεθξσηηθνχ ππξήλα, κηα θαη 

απνδνκνχληαη ηα εξπζξά θαη ε ρνιεζηεξφιε πνπ πεξηθιείεη ε κεκβξάλε ηνπο πέθηεη 

ζηνλ ππξήλα, ή γεληθφηεξα ζηε κεγέζπλζε ηεο πιάθαο ιφγσ επνχισζεο ηεο απφ 

ηλψδε ζπλδεηηθφ ηζηφ. πρλφηεξα εληνπίδεηαη ζηνπο ψκνπο ηεο πιάθαο φηαλ 

πξφθεηηαη γηα επηθαλεηαθή δηάβξσζε ή θνληά ζηνλ ππξήλα φηαλ  πξνθεηηαη γηα ξεμε 

ησλ ηξηρνεηδψλ. (132) Σειηθά, γίλεηαη ζαθέο φηη ε αζεξσκαηνζθιήξπλζε είλαη κηα 

κνξθή απάληεζεο ζε ππνμηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην αγγείν, δεδνκέλνπ φηη ε 

λεναγγείσζε είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία επάγεηαη απφ ηελ ππνμία. ( 131) 
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ΘΡΟΜΒΧΖ ΠΛΑΚΑ 

 

     ηελ βηβιηνγξαθία ηνπ αηθλίδηνπ ζηεθαληαίνπ ζαλάηνπ, ζηελ πιεηνςεθία ησλ  

κειεηψλ ζπλαληάηαη ε έλλνηα ηεο ζξφκβσζεο ζαλ ηειηθφ επεηζφδην ζπλεπεία ξήμεο ή 

δηάβξσζεο ηεο πιάθαο. Γηα αξρή, σθέιηκν ζα ήηαλ λα απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ηνπ 

ζξφκβνπ, κηα θαη νη ζπγγξαθείο -εξεπλεηέο ζπρλά δελ είλαη  ζαθείο σο πξνο ην 

κέγεζνο, ηε ζέζε θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ζξφκβνπ. Ο ζξφκβνο κπνξεί λα 

πξνθαιεί  πιήξε απφθξαμε ηνπ απινχ, ή λα είλαη λενζρεκαηηζζείο  θαη λα πξνθαιεί 

πνιχ κηθξφ επηπξφζζεην θψιπκα. εκαληηθή είλαη θαη ε παξάκεηξνο ηεο ζχζηαζεο 

ηνπ ζξφκβνπ, δει ε παξνπζία αηκνπεηαιίσλ, ηληθήο θιπ. Καη απηφ γηαηί φηαλ ηα 

αηκνπεηάιηα ζπκκεηέρνπλ ζε ηθαλφ βαζκφ ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ ζξφκβνπ, ηφηε ίζσο 

ζα έπξεπε λα ιεθζεί πιένλ ζνβαξά ππφςηλ ε ρξεζηκφηεηα ηεο πξνθπιαθηηθήο 

αγσγήο κε αληηαηκνπεηαιηαθνχο παξάγνληεο ζε άηνκα γλσζηήο ζηεθαληαίαο λφζνπ 

γηα κειινληηθή αγσγή.   

      Γίλεηαη επίζεο δηαρσξηζκφο ησλ ζξφκβσλ ζε επηθαλεηαθνχο/ηνηρσκαηηθνχο θαη 

απνθξαθηηθνχο. Οη ηειεπηαίνη ραξαθηεξίδνληαη είηε πξνθαιψληαο ζπλνιηθά ζηέλσζε 

πάλσ απφ 95% ή επηπιένλ 50%  ζηελ ήδε ππάξρνπζα ζηέλσζε. Δπηζεκαίλεηαη νηη ν 

αηθλίδηνο ζηεθαληαίνο ζάλαηνο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε  ζξφκβσζε κηαο θαη κφλν 

πιάθαο,επάισηεο ή κε, αιιά θαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα πιάθα  λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έθιπζε ηνπ ηειηθνχ επεηζνδίνπ (104)(133) 

      Πνιινί κειεηεηέο έρνπλ παξνπζηάζεη αιιεινζπγθνπφκελα απνηειέζκαηα, κε 

αθξαίεο πεξηπηψζεηο φπνπ ζξφκβνη αλεπξίζθνληαη ζε ιηγφηεξν απν 10% ησλ 

δεηγκάησλ θαη φπνπ ζξφκβνο είλαη παξψλ ζε πεξηζζφηεξα απφ 95% ησλ 

πεξηζηαηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα έξεπλα ησλ Warnes et al.  ην 19%  ησλ 

αζζελψλ πνπ θαηέιεμαλ κε δηάγλσζε αηθληδίνπ ζηεθαληαίνπ ζαλάηνπ βξέζεθαλ κε 

ζξφκβν, θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν ζξφκβνο επηθαζφηαλ ζε ζεκεία πνπ ν απιφο 

ήηαλ ήδε ζηελσκέλνο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ(134). 

      H παξνπζία ζξφκβσζεο έρεη γεληθφηεξε ζπλπθαζηεί κε ηελ χπαξμε πξφζθαηνπ 

εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ θαη ην αληίζηξνθν. Απηφ ζην νπνίν ζπκθσλνχλ κε 

ειάρηζηεο εμαηξέζεηο ζηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ  νη εξεπλεηέο είλαη  ε ήπηα 

ζηέλσζε πνπ παξαηεξείηαη ζηα ζεκεία ηεο ζξφκβσζεο, ζε πνζνζηφ παξαθψιπζεο 

ηνπ απινχ φρη πεξηζζφηεξν απφ 50% (135). 

      Η ζξφκβσζε κπνξεί επίζεο λα είλαη απνηέιεζκα ζπαζκνχ ηεο ζηεθαληαίαο 

αξηεξίαο, ε νπνία κπνξεί λα κε θαξκαθεπηηθά κέζα λα πξνθιεζεί, θαη λα νδεγήζεη 

ζε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο πιάθαο,ελζσκαησλφκελνο ζε απηή.(136) Γελ είλαη 

μεθαζαξηζκέλν σζηφζν αλ ν ζξφκβνο απνηειεί ηε ζπλέπεηα ηεο δηάβξσζεο ηεο 

πιάθαο ή αλ ε δηάβξσζε ηεο πιάθαο είλαη ζπλέπεηα νμείαο ζξφκβσζεο, ε νπνία 

πξνθάιεζε ηελ απνγχκλσζε ηνπ ελδνζειίνπ.(137) 
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Δηθόλα      13    Θξόκβσζε πιάθαο, όπνπ ε πξνππάξρνπζα ζηέλσζε δελ μεπεξλά 

ην 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

      ε έηεξε κειέηε ηνπ Davies ,ζην  44%  ησλ πεξηπηψζεσλ  βξέζεθε ζξφκβσζε 

ησλ ζηεθαληαίσλ ,φπνπ ν ζξφκβνο ζπλεηέιεζε ζην λα  απμεζεί αηθληδίσο ην κέγεζνο 

ηεο πιάθαο θαηά 50% επηπιένλ ηνπ ήδε ππάξρνληνο. Η πιεηνςεθία ησλ ζξφκβσλ 

ζπλέβε ζε ζεκεία ζνβαξήο ζηέλσζεο, επηζεκαίλεη σζηφζν νηη ζξφκβσζε βξέζεθε 

θαη ζε ζεκεία πνπ ε πξνππάξρνπζα ζηέλσζε ήηαλ θάησ ηνπ 50% (138) Απφ άιινπο 

ζπγγξαθείο, νη νπνίνη κειέηεζαλ παξφκνηνπο πιεζπζκνχο,δηαπίζησζαλ φηη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ δηάγλσζε εηαλ νμεία ζξφκβσζε, ε ππνθείκελε ζηέλσζε κεηά απφ 

ζξνκβφιπζε είλαη 56%. (139) 
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Δηθόλα   14    Θξόκβνη νη νπνίνη απνθξάζζνπλ πιήξσο ηνλ ελαπνκείλαληα απιό 

κεηά από ξήμε ηεο πιάθαο ζε έλα θαη ζε ηξία κέξε αληίζηνηρα, εθ ησλ νπνίσλ ζε 

θάζε πεξίπησζε έλα εληνπίδεηαη ζην πην ιεπηό θαη αδύλαην ζεκείν ηεο θάςαο 

 

 

 

       ε κειέηεο νη νπνίεο έρνπλ δηελεξγεζεί θαηά ζεηξά ζε αζζελείο κε αζηαζή 

ζηεζάγρε  βξέζεθε φηη νη πιάθεο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα παξά ην γεγνλφο φηη 

ήηαλ ζηελσκέλεο ζε βαζκφ κηθξφηεξν ηνπ 50% παξνπζίαζαλ κεγάιε αχμεζε, ελψ νη  

Ambrose et al βξήθαλ φηη ζε πεξηνρέο εκθξάγκαηνο ζηηο νπνίεο δελ ζπλνδεχνληαλ κε 

ζξφκβσζε, ν βαζκφο ηεο ζηέλσζεο ζηνπο κηζνχο αζζελείο ήηαλ θάησ ηνπ 50% θαη 

ζηα 2/3 θάησ ηνπ 70%., ελψ θαη νη , Brown et al, 64 βξήθαλ φηη ε ζηέλσζε ζε 

αλάινγεο νκάδαο αζζελείο ήηαλ <60%. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πάλησο φηη φηαλ 

αξρίζνπλ λα εκθαλίδνληαη ηα ζπκπηψκαηα, ε λφζνο αθνξά ζε νπνηαδήπνηε έθηαζε 

ηνπιάρηζηνλ ηα δπν αγγεία απφ ηα 3 βαζηθά. (140) 

       ε άιιε κειέηε ησλ DiMaio  νη ίδηνη δηαπίζησζαλ ζξφκβσζε κνλν ζην 13,4 % 

ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ εμέηαζαλ,  ελψ παξαζέηνπλ ηελ αληίζεηε άπνςε άιισλ 

εξεπλεηψλ φπσο νη Epstein et al ,νη νπνίνη ζηεξηδφκελνη ζε δηθά ηνπο απνηειέζκαηα  

ππνζηεξίδνπλ φηη πάληα ε ζξφκβσζε είλαη ην ηειηθφ γεγνλφο ζε κηα επηπιεγκέλε κε 
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ζνβαξά ζηελσκέλε πιάθα. Οη δηαθνξέο ζηα πνζνζηά πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ 

απνδνζεί αθ ελνο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζην ζηελ εηεξνγέλεηα ησλ ππφ εμέηαζε 

πιεζπζκψλ, ηελ κε δηεθξίλεζε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ζξφκβνπ (απνθξαθηηθφο , 

επηθαλεηαθφο), ηελ παξνρή ή φρη ζξνκβνιπηηθήο αγσγήο αιιά θαη αθ εηέξνπ ζηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ελδνγελνχο ζξνκβνιπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη αλεμάξηεην 

γηα θάζε αζζελή.(141)  

     H παξνπζία κηθξνεκβφισλ, ζξνκβίζθσλ δει ζε απψηεξνπο θιαδίζθνπο ησλ 

επηθαξδηαθψλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ είλαη έλδεημε ππάξρνπζαο 

αζεξσκαηνζθιεξπληηθήο λφζνπ, ελψ ζπρλά αληρλεχεηαη δπζιεηηνπξγία ησλ 

κπνθαξδηαθψλ θπηηάξσλ ζηηο ζχζηνηρεο ζέζεηο απηψλ ησλ εκβφισλ, αθφκε θαη 

απνπζία ζξφκβσζεο βαζηθνχ θιάδνπ.(142)(143) Δπίζεο,κε βάζε αγγεηνγξαθηθά 

επξήκαηα νκάδαο εξεπλεηψλ, δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ην έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ είλαη πάληα απφηνθν κηαο νμείαο ζξφκβσζεο θαη φηη έλα ηέηνην επεηζφδην 

δελ απαξαίηεην λα αθνινπζείηαη απφ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. 

         Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαο, εμαξηψληαη  απφ ην πιηθφ ηεο επηινγήο, ην 

πξσηφθνιιν ηεο ζπιινγήο ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ ηζηνπαζνινγηθψλ ηερληθψλ, φπσο 

επίζεο θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία θάπνην πεξηζηαηηθφ εηζάγεηαη ζε κηα έξεπλα ζαλ 

ηηο παξαπάλσ(144). Ο βαζκφο ηεο ζηέλσζεο πξηλ ηε ξήμε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ εμέιημε ηεο κεηέπεηηα ζξφκβσζεο. Αλ ε ζηέλσζε είλαη κηθξφηεξε ηνπ 75% ε 

ξήμε πξνθαιεί αηκνξξαγία ζηνλ έζσ ρηηψλα  ρσξίο ζνβαξή ζηέλσζε ηνπ απινχ απφ 

ζξφκβν, φηαλ φκσο ε ζηέλσζε ππεξβαίλεη ην 75% ν ζξφκβνο πξνθαιεί ζπλήζσο 

απφθξαμε. (145) 
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ΡΖΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΒΡΧΖ ΣΖ ΠΛΑΚΑ 

      Καη ελψ νη κεραληθέο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηε δηάβξσζε θαη ξήμε ηεο πιάθαο 

έρνπλ αλαθεξζεί, ππάξρεη θαη ην γελεηηθφ ππφβαζξν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ξήμεο ηεο 

πιάθαο ην νπνίν είλαη αθφκε ππφ κειέηε. Πξφζθαην σζηφζν εχξεκα είλαη νη 

γελεηηθά κεηαιιαγκέλεο κεηαιινπξσηεηλάζεο ηελ ηλψδνπο θάςαο , νη νπνίεο 

πξνθαινχλ απνδφκεζή ηεο. (146) Οη δηαξεγκέλεο πιάθεο επίζεο έρνπλ κηα απμεκέλε 

ζπρλφηεηα παξνπζίαο θιεγκνλήο ηνπ κέζνπ ρηηψλα, ίλσζεο θαη αηξνθίαο ζε ζρέζε 

κε ηηο κε ξεγκέλεο. (147).αλ ελαξθηήξην γεγνλφο ακθφηεξσλ ησλ θαηλνκέλσλ είλαη 

ε απνγχκλσζε ηνπ ελδνζειίνπ. Σν ελδνζήιην ησλ εμειηζζφκελσλ πιαθψλ θαηλεηαη 

λα αλαδηπιαζηάδεηαη ζε άιια ζεκεία, ελψ ζε άιια απνγπκλψλεηαη ηειείσο , κε 

απνηέιεζκα εξπζξά αηκνζθαίξηα λα πξνζθνιιψληαη ζηελ πεξηνρή αιιά θαη 

αηκνπεηάιηα, ζρεκαηίδνληαο κηθξνζξνκβίζθνπο, νη νπνηνη κπνξεί λα κελ πξνθαινχλ 

ζνξπβψδε επεηζφδηα, αιιά πξνθαινπλ ηελ αχμεζε ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ κέζσ 

ηνπ απμεηηθνχ παξάγνληα πνπ εθιχεηαη απφ απηά. 

      Παξφιν πνπ ην ηλψδεο ζηνηρείν είλαη ην πην νγθψδεο ζηελ πιάθα 

θαηαιακβάλνληαο αθφκε θαη κέρξη ην 70% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζήο ηεο,είλαη ην πην 

θαιφεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο πιάθαο , ιφγσ ηνπ φηη ην θνιιαγφλν πνπ 

παξάγεηαη απφ ηα ιεία κπηθά θχηηαξα πξνζηαηεχεη ηελ πιάθα απφ ηε δηάβξσζε θαη 

ηε ξήμε. ε ζεηξά λεθξνηνκψλ αζζελψλ πνπ δηελήξγεζαλ νη Mann et al, δελ βξήθαλ 

ζπζρεηηζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο πιάθαο ή ηεο ζηελσζεο πνπ απηή πξνθαινχζε κε 

ην γεγνλφο φηη νη πιάθεο απηέο αλήθαλ ζηηο επάισηεο, θαη γη απηφ θαηαξξίπηεη ηελ 

άπνςε φηη ε αγγεηνγξαθία είλαη κηα ρξήζηκε θαη πξνβιεπηηθήο αμίαο εμέηαζε γηα ηελ 

εληφπηζε επάισησλ πιαθψλ θαη νμέσο εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ.          

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ηλψδνπο θάςαο φπσο ην πάρνο, ε θπηηαξηθφηεηα, ε ζεκέιηα 

νπζία θαη ε ζθιεξφηεηά ηεο είλαη απηά πνπ θαζνξίδνπλ αλ θαη πφηε ζα ξαγεί κηα 

πιάθα, φπσο επίζεο αλαθέξνπλ θαη ηελ παξνπζία ινηκσδψλ παξαγφλησλ αλάκεζα ζε 

απηά.(149)  Δρεη επίζεο βξεζεί κεηά απφ κειέηε αλάινγνπ πιεζπζκνχ, φηη ε ξήμε 

κηαο πιάθαο κε ηα πξναλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά απνηειεί θαη ην θχξην εχξεκα 

ζε ζαλάηνπο αλδξψλ κέζεο ειηθίαο κεηά απφ ζσκαηηθή ή εληνλε πλεπκαηηθή 

θνπσζε, ζπγθξηηηθά κε πιεζπζκφ ίδησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ εξεκία.Η 

δπζιηπηδαηκία δξα ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζαλ ζπλεξγηζηηθφο επηβαξπληηθφο 

παξάγνληαο, ελψ ζπλνδφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πιαθψλ απηψλ απνηειεί ε απμεκέλε 

ππθλφηεηα ησλ λεφπιαζησλ ηξηρνεηδψλ ζε απηή, ππνδεηθλχνληαο θαη σο αηηία ηεο 

ξήμεο ηελ απφηνκε αχμεζε ηνπ νγθνπ ηεο πιάθαο.Η ξήμε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ζηα θεληξηθά ζεκεία ηεο θάςαο θαη φρη ζηνπο ψκνπο ηεο φπσο 

ζπλήζσο παξαηεξείηαη θαη κπνξεί λα νθείιεηαη ζε απμεκέλε θπθινθνξία 

θαηερνιακηλψλ.(149) 

       Σν κέγεζνο, αιιά θαη ε ζχζηαζε ησλ πιαθψλ είλαη απηή πνπ ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά θαη θαζνξίδεη αλ ην ελδνζήιην ζα απνγπκλσζεί ηειηθά κφλν ή ζα 

πξνρσξήζεη ζε ξήμε ηεο ηλψδνπο θάςαο θαη ν ζξφκβνο ζα εηζρσξήζεη ζην ιηπηδηθφ 
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ππξήλα. ηελ πεξίπησζε απηή,  πνπ ν ζξφκβνο εθηείλεηαη ζε φιν ην πάρνο ηεο 

πιάθαο , απνηειεί ελαξηήξην νπζηαζηηθά γεγνλφο γηα κε ηελ παξαπέξα  κεγέζπλζε 

ηεο πιαθαο, απνξξνθψληαο ηνλ. (150)(135))(151) 

 

 

 
 

Δηθόλα   15     Ρήμε πιάθαο ρσξίο ζπλνδό  ζξόκβσζε  

 

 
 

 

Δηθόλα   16   Ρήμε αζεξσκαηηθήο πιάθαο κε ζπλνδό ζξόκβσζε, όπνπ 

επεθηείλεηαη θαη κέζα ζην ιηπώδε ππξήλα ζπκπαξαζύξνληαο ηα ζξαύζκαηα ηεο 

 

        Η δηαθνξά ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη πιάθεο πνπ εκθαλίδνπλ 

δηάβξσζε ζπλίζηαηαη ζηε κηθξφηεξε ζηέλσζε πνπ παξνπζηάδνπλ,  ζρεηηθά κε ηηο 

πιάθεο πνπ εκθαλίδνπλ ξήμε, φπσο θαη νηη  ε ζχζηαζή ηνπο δελ βαζίδεηαη ζηελ 

παξνπζία ιηπψδνπο δεμακελήο, αιιά είλαη  πινχζηεο ζε θνιιαγφλν ηζηφ  θαη ιεία 

κπηθά θχηηαξα (152) θαη ε κνξθνινγία ηνπο είλαη πην έθθεληξε.Σν φηη νη πιάθεο πνπ 

πθίζηαληαη είηε ξήμε είηε δηάβξσζε δελ είλαη ζεκαληηθά ζηελσκέλεο (>75%) απηφ δε 
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ζεκαίλεη φηη απνθιείνληαη απφ πηζαλή κειινληηθή ξήμε θαη νη κεγαιχηεξεο πιάθεο, 

νη νπνίεο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε  απφ 90% ζηέλσζε, ελψ ην θαηλφκελν ηεο 

δηάβξσζεο είλαη θνηλά παξαηεξνχκελν ζε γπλαίθεο θάησ ησλ 50 εηψλ, αλεμαξηήησο 

βαζκνχ ζηέλσζεο, ζε αληίζεζε κε ηηε ξήμε. (153)  

         Γηα λα ζπζρεηηζζεί ε εληφπηζε ηνπ εκθξάγκαηνο κε ηε ζέζε ηνπ ζξφκβνπ, ε 

ηζηνινγηθή εμέηαζε ηνπ ζξφκβνπ κπνξεί λα δψζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Δλαο 

ηππηθφο ζξφκβνο έρεη κήθνο πεξίπνπ 1 εθ. θαη ζε ζρέζε κε ην έκθξαγκα βξίζθεηαη 

πξνζθνιιεκέλνο ζε καθξηλή ζρεηηθά απφζηαζε. Η ζχζηαζή ηνπ ζηηο θνληηλέο ζην 

έκθξαγκα ζέζεηο απνηειείηαη απφ  εξπζξνθχηηαξα, ιίγα αηκνπεηάιηα θαη κηθξφ πνζφ 

ηληθήο φπσο θαη ιεπθά αηκνζθαίξηα(εξπζξφο ζξφκβνο), ελψ ζηηο πιεζηέζηεξεο ηνπ 

εκθξάγκαηνο ζέζεηο απνηειείηαη απφ ηλψδεο θαη αηκνπεηάιηα(ιεπθφο ζξφκβνο). Αλ ν 

ζξφκβνο δε ιπζεί θαη παξακείλεη, ηφηε νξγαλψλεηαη κε ηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε 

λεναγγείσζεο, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηνλ θαζηζηά ηδηαίηεξα επηθίλδπλν θαηά ηελ 

ελζσκάησζή ηνπ ζηελ πιάθα λα αηκνξξαγήζεη (154 

           Οη  ξεγκέλεο πιάθεο αληηζέησο, εκθαλίδνπλ κεγάιν βαζκφ ζηέλσζεο, ν νπνίνο 

ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεληξηθή αλάπηπμή ηεο θαη παξνπζία κεγάινπ ιηπηδηθνχ 

ππξήλα, ηελ θάςα ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη λα δηεζεί κεγάινο αξηζκφο θιεγκνλσδψλ 

θπηηάξσλ. (155) (132)  Αμίδεη λα μαλααλαθεξζεί νηη κεραληζκνί πνπ έρνπλ 

ελνρνπνηεζεί γηα ηε ξήμε ηεο πιάθαο είλαη ν ηξαπκαηηζκφο ηνπ ελδνζειίνπ ιφγσ ηεο 

ζηξνβηιψδνπο ξνήο, ιφγσ ηεο πίεζεο πνπ δέρεηαη ε θάςα εθ ησλ έζσ θαη εθ ησλ έμσ 

αιιά θαη ιφγσ ησλ ηξηρνεηδψλ ησλ αγγείσλ. Καηά ηε ξήμε, ζην εζσηεξηθφ ηεο 

πιάθαο ζπκπαξαζχξνληαη θαη ζπζηαηηθά ηεο θάςαο θαη ηνπ ξεγκέλνπ αγγείνπ, θάηη 

ην νπνίν ζπκβάιιεη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο 

ελαπνκείλνπζαο πιάθαο. (151) (156) 

       ηελ πεξίπησζε ηεο ξήμεο, ηα καθξνθάγα είλαη απηά πνπ ζπληειινχλ 

θαζνξηζηηθά ζηελ απνδφκεζε ηεο ηλψδνπο θάςαο, είηε εκπνδίδνληαο ηελ παξαγσγή 

ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο απφ ηα ιεία κπηθά θχηηαξα είηε απεπζείαο ζθνηψλνληάο ηα ή 

παξεκπνδίδνληάο κέζσ παξαγφλησλ πνπ παξάγνπλ. Αιινη παξάγνληεο πνπ παξάγνπλ 

θαη απνδνκνχλ θαηεζείαλ ηελ πιαθα, ελψ παξάγνληαη αλελεξγνί, ελεξγνπνηνχληαη 

κέζσ πιαζκίλεο. ηα ζπζηαηηθά ηεο πιάθαο πξνζκεηξάηαη θαη ε δξάζε ηνπ ηζηηθνχ 

παξάγνληα, ιφγσ ηεο ζξνκβνγνληθφηεηάο ηνπ.  

       Οη ζξφκβνη νθεηιφκελνη ζε ελδνζειηαθή δηάβξσζε ζπρλά ζπκβαίλνπλ ζε ζεκεία 

πνπ πξνππάξρεη ζνβαξή ζηέλσζε, αιιηψο ζπάληα απηνί αλεπξίζθνληαη. Απηφο ν 

ηχπνο ηεο ζξφκβσζεο νθείιεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ θνιιαγφλνπ θαη ηνπ ηζηηθνχ 

παξάγνληα ζην ξένλ αίκα σο απνηέιεζκα ηεο απνγχκλσζεο ηνπ ελδνζειίνπ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ νη πιάθεο θηάζνπλ ζε κηα πξνρσξεκέλε θαηάζηαζε, θάπνηεο 

εζηηαθέο ελαπνζέζεηο αηκνπεηαιίσλ είλνηα δεδνκέλεο. Σέηνηνη κηθξνζθνπηθνί 

ζξφκβνη αηκνπεηαιίσλ δελ έρνπλ θακηά θιηληθή ζεκαζία , εθηφο απφ ηελ 

ελεξγνπνίεζε αχμεζεο ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ. Απηέο νη κηθξέο πεξηνρέο 

απψιεηαο ησλ ελδνζειηαθσλ θπηηάξσλ  κπνξεί λα είλαη έλα έλαπζκα γηα 

ελδνζειηαθή αλαγέλλεζε, αιιά κε ηε πξνππφζεζε φηη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ λέσλ 

ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ ζα είλαη κε θπζηνινγηθή θαη ζα πξνδηαζέηνπλ ζε 

αγγεηζπζηνιή. (157) 
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        Μεγαιχηεξεο επηθάλεηαο απνγχκλσζε ηνπ ελδνζειίνπ πξνθαιεί κεγαιχηεξνπο 

ζξφκβνπο νη νπνίνη πεξηέρνπλ κεγαιχηεξα πνζά ηληθήο θαη εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ 

πξνζηηζέκελα ζηα αηκνπεηάιηα, θαη κπνξνχλ λα πξνθάιεζνπλ απφθξαμε ηνπ απινχ 

ζε ηθαλφ βαζκφ ψζηε λα πξνθχςνπλ ζπκπηψκαηα.Σν κνηίβν  ηεο ελδνζειηαθήο 

απψιεηαο θαη δηάβξσζεο έρεη ζπρεηηζηεί κε ζπζζψξεπζε ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ 

καθξνθάγσλ  πνπ έρνπλ θαγνθπηηαξψζεη ιηπίδηα  θάησ απ ηελ ελδνζειηαθή ζηηβάδα, 

αχμεζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ . Σα επξήκαηα απηά ππνδεηθλχνπλ φηη ε ελδνζειηαθή 

δηάξξεμε ζρεηίδεηαη κε θιεγκνλψδε δξαζηεξηφηεηα. (158) 

       Οη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ νηη ε ιηπψδεο δεμακελή είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο πιάθαο νζνλ αθνξά ηε ξήμε ηεο. Δρεη βξεζεί νηη ζε ζηαζεξέο 

αθέξαηεο πιάθεο ην πνζνζηφ πνπ απηή θαηαιακβάλεη είλαη γχξσ ζην 5-6%, ζηηο 

δηεξεγκέλεο πιάθεο απηφ θηάλεη ην 32% θαηά κέζν φξν.Σα ιεία κπηθά θχηηαξα πνπ 

αξηζκνχληαη ζηηο ζηαζεξέο πιάθεο θαη παξάγνπλ ην ζηαζεξνπνηεηηθφ θνιιαγφλν, 

αλεπξίζθνληαη ζε πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά ζε πιάθεο πνπ ε θάςα έρεη ππνζηεί 

δηάξξεμε ή δηάβξσζε. πλνπηηθά, αλ κηα πιαθα ζα ππνζηεί ζξφκβσζε δελ είλαη 

απφιπην, αιιά εμαξηάηαη απφ ην ππνθείκελν πιηθφ θαη ηε ζξνκβνγνληθφηεηά ηνπ, πρ 

ιηπψδεο ππξήλαο πνιχ πην ζξνκβνγνληθφο απφ ην θνιιαγφλν-ηλψδε ηζηφ ή ηα ιεία 

κπηθά θχηηαξα, αιιά θαη απφ ηελ ηζνξξνπία ηνπ πεθηηθνχ θαη αληηπεθηηθνχ 

κεραληζκνχ ηελ ψξα πνπ ζπκβαίλεη ην νμχ γεγνλφο. (159) (160) 

      Tα ηειηθά γεγνλφηα πνπ νδεγνχλ ζηε ξήμε ηεο πιάθαο είλαη απηά πνπ 

κεηαβάιινπλ ηε δνκή ηεο δειαδή  ν ζάλαηνο ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ, 

κεγέζπλζε ηνπ λεθξσηηθνχ ππξήλα , αχμεζε ησλ καθξνθάγσλ θαη πξσηεφιπζε ηεο 

θάςαο. Απηφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ φηαλ ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν δελ είλαη 

ην αλζξψπηλν, αιιά δψα, φπνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ιαλζαζκέλεο πεξηγξαθέο θαη 

ηαπηίζεηο. (161) 

      Γελ πξέπεη λα παξαιεθζεί ε παξαηήξεζε νηη δελ είλαη κφλν ε ξήμε θαη ε 

δηάβξσζε ηνπ ελδνζειίνπ  πνπ νδεγνχλ ζηελ έθιπζε ζαλαηεθφξσλ αξξπζκηψλ ή/θαη 

ζξφκβσζεο, αιιά θαη νηη  ε ξήμε κηαο αζβεζηνπνηεκέλεο πεξηνρήο ζηελ πιαθα 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη επίζεο ζαλαηεθφξν αξξπζκία.(162) 

      Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ ζξφκβνπ αξρίδεη απφ ην θαηψηαην φξηφ ηνπ ην νπνίν είλαη ν 

ιηπψδεο ππξήλαο, ζαλ  ζπζζψξεπζε αηκνπεηαιίσλ. ηε ζπλέρεηα, αλέξρεηαη πξνο 

ηελ επηθάλεηα, αξρίδεη λα ζρεκαηίδεηαη θαη ηληθή θαη ν ζξφκβνο λα εθηείλεηαη κέζα 

ζηνλ απιφ, κε απνηέιεζκα κε ηε ξνή ηνπ αίκαηνο λα ζπκπαξαζχξνληαη θνκκάηηα 

ηνπ, ηα νπνία δίλνπλ έκβνια ζε κηθξφηεξνπ κεγέζνπο θιαδίζθνπο. Η ιπηηθή ζεξαπεία 

κπνξεί λα απνβεί απνηειεζκαηηθή ζηνλ απνθξαθηηθφ ζξφκβν, δχζθνια ιχεη φκσο ην 

θνκκάηη ηνπ πνπ είλαη βαζχηεξα ζην ξεγκέλν αγγείν.(163)  

      Αμίδεη λα αλαθεξζεί νηη νVirchow αζρνινχκελνο απφ ην 1856 κε ην 

αληηθείκελν,επηζεκαίλεη φηη ζε κεγαιν πνζνζην πεξηζηαηηθσλ πνπ ν ίδηνο κειέηεζε, 

ην 30-40% ησλ ζξφκβσλ αλεπξέζεζαλ ζε ζεκεία πνπ δελ αλαγλσξίζηεθο ξήμε ή 

δηάβξσζε ηεο πιάθαο.(164).  Ο βαζκφο ηεο πεξαηηέξσ ζηέλσζεο άιισζηε  πνπ 

πξνθαιεί ην θαηλφκελν ηεο ζξφκβσζεο δελ είλαη ζεκαληηθφο κηα θαη ε παξνπζία 

κφλν ηνπ ζξφκβνπ είλαη ζεκαληηθή αηηία αηθλίδηνπ ζαλάηνπ.(165) Αιινηε πάιη, ξήμε 

ηεο πιάθαο δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο ζαλαηεθφξν επεηζφδην αλ δε ζπλνδεπηεί απφ 

ζξφκβσζε θαη απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ παξνπζία ξαγέλησλ πιαθψλ ζε άηνκα πνπ 
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απεβίσζαλ απφ εμσθαξδηαθά αίηηα.(95) Tέινο, ην αλ ηειηθά ν ζξφκβνο ζα 

ζρεκαηηζηεί απνηειεί ζπλεξγηθφ απνηέιεζκα κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηελ 

αηκνδπλακηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο ηελ παξνχζα ζηηγκή θαη ηελ ηνπηθή 

θιεγκνλή ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο.(166) (167) 
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ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ   
 

  

 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΚΗ ΜΟΡΦΟΜΕΣΡΙΑ 

 

Η αλάιπζε εηθφλσλ αζρνιείηαη κε ηελ εμαγσγή πιεξνθνξίαο απφ εηθφλεο. Η 

αλάιπζε ςεθηαθψλ εηθφλσλ αζρνιείηαη κε ηελ εμαγσγή πνζνηηθήο πιεξνθνξίαο απφ 

ςεθηαθέο εηθφλεο κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ. ηελ ςεθηαθή απεηθνληζηηθή 

κνξθνκεηξία,  ηα αληηθείκελα κειέηεο είλαη εηθφλεο θπηηάξσλ ή ηζηψλ  πνπ έρνπλ 

ιεθζεί απφ κηθξνζθφπην, ζπλεπψο ε ςεθηαθή απεηθνληζηηθή κνξθνκεηξία είλαη ε 

κέηξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θπηηάξσλ ή ησλ ηζηψλ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή. 

Καηά ηελ επεμεξγαζία κίαο ςεθηαθήο εηθφλαο αθνινπζείηαη κία δηαδηθαζία, ε 

νπνία ζηελ παξνχζα έξεπλα  απνηειείηαη απφ ηα ίδηα βαζηθά  βήκαηα, ηελ 

θαηάηκεζε ησλ εηθφλσλ κηθξνζθνπίνπ, απνκφλσζε ηνπ απινχ ηεο ζηεθαληαίαο 

αξηεξίαο θαη κέηξεζε ηνπ πνζνζηνχ ζηέλσζεο ηνπ απινχ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ 

αζεξσκαηηθή πιάθα θαζψο θαη ηε ζχζηαζε απηήο.  

  

 

 

 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

        Σν παξφλ πξφγξακκα απνηειεί πξνηφλ ηεο Media Cybernetics ,  θαη απηή ηε 

ζηηγκή  απνηειεί ίζσο ην πην πξσηνπνξηαθφ πξφγξακκα γηα ηελ αλάιπζε εηθφλαο 

εηδηθψηεξα ζηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν. Υξεζηκνπνηείηαη απφ εξεπλεηέο, κεραληθνχο 

θαη εξγαζηεξηαθνχο ηερληθνχο. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ησλ 

εξεπλψλ πνπ γίλνληαη βαζηδφκελεο ζε απηφ ην πξφγξακκα είλαη ε εθαξκνγή ησλ πξνο 

κειέηε αληηθεηκέλσλ ζε κνξθνκεηξηθά πιαίζηα. (168-181) 

       Σηο εθαξκνγέο απηέο εθκεηαιιεπηήθακε ζηελ πνξεία ηεο δηεμαγσγήο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ ειεχζεξνπ 

απινχ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθα ζηηο παξαθάησ εηθφλεο . 
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Δηθόλα 17    πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ησλ εηθόλσλ 
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ε απηφ ην ζεκείν, ζσζηφ ζα ήηαλ λα αλαθεξζνχλ  νξηζκέλεο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

θαηέζηεζαλ πνιχ δχζθνιε εσο αδχλαηε ηελ πιήξε θαη επαξθή  εθαξκνγή ηεο 

ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο. Γείγκαηα ζπιιερζέληα απφ απνηηηαλσκέλεο αξηεξίεο  είραλ 

σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηνπ αζβεζηνπνηεκέλνπ ηζηνχ θαηά ηελ επεμεξγαζία , 

νπφηε δελ ήηαλ δπλαηφο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζηε ζχζηαζε ηεο πιάθαο.Η 

κνξθνινγία πνιιψλ πιαθψλ ήηαλ ηέηνηα ψζηε δελ ήηαλ δπλαηφ λα αλαγλσξηζηνυλ 

θαη λα κεηξεζνχλ ζπλνιηθά ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνπο φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πρ 

εμσθπηηάξηα  ρνιεζηεξφιε, αιιά θαη ηα  ηα καθξνθάγα θιεγκνλψδε θχηηαξα, δελ 

κπνξνχζαλ λα δηαρσξηζηνχλ ζαλ μερσξηζηή νληφηεηα θαη λα κεηξεζεί επαθξηβψο 

απφ ην πξφγξακκα, φζν θαη αλ εμαληινπληαλ νη παξάκεηξνη, ιφγσ ηνπ φηη είλαη 

δπλαηφ λα αλαγλσξηζηνχλ απφ ηα ππφινηπα εκπχξελα ζπζηαηηθά παξά κφλν κε 

αλνζνηζηνρεκεία , θάηη πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζην αξρηθφ πξσηφθνιιν θαη ηνλ 

πξνβιεπφκελν πξνππνινγηζκφ ησλ αληηδξαζηεξίσλ. 
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ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ 

 
Η. ΟΜΑΓΔ ΑΘΔΝΧΝ-ΚΡΗΣΖΡΗΑ  ΔΠΗΛΟΓΖ   

 

     Σν πιηθφ ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ  180 ζπλνιηθά αζζελείο νη νπνίνη απεβίσζαλ 

ζπλεπεία αηθληδίνπ ζαλάηνπ, κέζα ζε κηα ψξα απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ 

(λαπηία, έκεηνη, νπηζζνζηεξληθφ άιγνο,επηγάζηξην άιγνο), (162) ζχκθσλα κε ηηο 

καξηπξίεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο  πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ηνπο κάξηπξεο, ηνπο νηθείνπο  

αιιά θαη ηνπ παξαηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Μείδνλ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπο 

ζηάζεθε ε λεθξνηνκηθή δηάγλσζε ηνπ ζηεθαληαίαο αηηηνινγίαο ζαλάηνπ, δει, ε 

αλεχξεζε αζεξσκαηηθψλ αιινηψζεσλ ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 3 θχξηεο 

επηθαξδηαθέο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο , ε νπνία πξνθαινχζε ζηνλ απιφ ηνπ αγγείνπ 

ζηέλσζε καθξνζθνπηθά νξαηή  θαηά ην 75% θαη εθηίκεζε (απνηέιεζκα ην νπνίν 

επηβεβαηψζεθε κε ηε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ζε δεχηεξν ρξφλν), ρσξίο παξνπζία 

ζξφκβνπ, απνθιεηνκέλεο θάζε άιιεο αμηνινγήζηκεο παζνινγηθήο αιινίσζεο  απφ ηα 

ππφινηπα φξγαλα ή ην κπνθάξδην.  

       Απφ ηελ νκάδα ηεο έξεπλαο  απνθιείζηεθαλ αζζελείο νη νπνίνη είραλ ππνζηεί 

ζην παξειζφλ  επεκβάζεηο αληηθαηάζηαζεο ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο ή παξνπζίαδαλ 

ζνβαξέο παζνινγηθέο αιινηψζεηο (αζβεζηνπνίεζε, αλεπάξθεηα θιπ) ζε 

απηή,επεκβαζε ανξηνζηεθαληαίαο παξάθακςεο , ηνπνζέηεζε ελδαξηεξηαθνχ 

θαζεηήξα (stent) παξνπζία παιαηψλ εκθξαγκαηηθψλ νπιψλ,αηκνξξαγηθψλ εζηηψλ ζην 

κπνθάξδην (ππνδεηθλχνληαο πξφζθαην έκθξαγκα), εθζεζεκαζκέλε ππεξηξνθία ή 

δηάηαζε ησλ θαξδηαθψλ θνηινηήησλ . Δπίζεο απνθιείζηεθαλ αζζελείο κε ηζηνξηθφ 

ζπκθνξεηηθήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ή ζπγγελνχο θαξδηνπάζεηαο.  

     Σελ νκάδα ειέγρνπ (control)  απνηέιεζαλ 40 ζπλνιηθά άηνκα , ηα νπνία 

απεβίσζαλ απφ εμσθαξδηαθά αίηηα, φπσο ζθειεηηθέο θαη θξαληνεγθεθαιηθέο 

θαθψζεηο, ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, επηιεπηηθέο θξίζεηο, απηνθηνλίεο ή 

αλζξσπνθηνλίεο. Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ππήξρε ζαθέο ηζηνξηθφ γηα ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ ζαλάηνπ, φρη φκσο θαη γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ησλ ζαλφλησλ. 

Νεθξνηνκηθά, ε εμέηαζε ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ δελ απνθάιπςε αμηφινγεο 

αιινηψζεηο ζπλεπεία  αζεξσκάησζεο ζε απηέο, δει λα πξνθαινχλ αηκνδπλακηθέο 

δηαηαξαρέο. Δπηπξφζζεηα, απφ ην παξειζφλ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπο δελ πξνέθπςε 

αλαθεξφκελε ζπκπησκαηνινγία κε ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ ελ δσή ή ιήςε 

θαξκάθσλ γηα ζηεθαληαία λφζν.  

      Ο λεθξνηνκηθφο έιεγρνο ζε φια ηα πεξηζηαηηθά πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 24ψξνπ 

απφ ηελ αλεχξεζε ηνπ ζαλφληα, ζε κε ηαξηρεπκέλεο ζσξνχο θαη πεξηιάκβαλε πιελ 

ηνπ ζπλήζνπο θαη θαζηεξσκέλνπ ειέγρνπ θαη ιήςεο ηνκψλ απφ φια ηα φξγαλα 

εηδηθνχ πξσηνθφιινπ δηεξεχλεζεο  φζνλ αθνξά ηελ θαξδηά, ηφζν ησλ ζηεθαληαίσλ 

αξηεξηψλ φζν θαη ηνπ κπνθαξδίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε απνπζία 

κπνθαξδηαθήο παζνινγίαο, πιελ ησλ αλακελφκελσλ πξψηκσλ ηζραηκηθψλ 
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αιινηψζεσλ, νξαηψλ  φρη πάληα , εμαξηψκελεο απφ ηελ επηβίσζε ηνπ αζζελνχο, 

κηθξνζθνπηθά. Καηά ηε λεθξνηνκηθή εμέηαζε, κεηά ηε δηάλνημε ηνπ ζψξαθα θαη ηνλ 

απνρσξηζκφ ηεο θαξδηάο απφ ηα κεγάια αγγεία, ε θαξδηά δπγηδφηαλ θαη εμεηαδφηαλ  

καθξνζθνπηθά, Δπηζεκαίλεηαη μαλά νηη ζε θαλέλα άηνκν απφ ακθφηεξεο ηηο νκάδεο 

δελ πξνέθπςαλ καθξνζθνπηθά ελδείμεηο νμείαο κπνθαξδηαθήο λέθξσζεο.    

     Αθνινπζνχζε εμέηαζε ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ (πξφζζηνο θαηηφλ, 

πεξηζπψκελνο θαη δεμηφ ζηειερνο),νη νπνίεο εηέκλνλην εγθαξζίσο θάζε 2-3 ρηιηνζηά. 

Πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο αλεπξέζε πξφζθαηνο απνθξαθηηθφο ζξφκβνο 

απνθιείζηεθαλ απφ ηελ έξεπλα .ηε ζπλέρεηα , νη ηνκέο εμεηάζηεθαλ καθξνζθνπηθά 

θαη εθείλε πνπ παξνπζίαδε ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζηέλσζεο  επηιέρζεθε σο 

αληηπξνζσπεπηηθή γηα ην θάζε πεξηζηηθφ. Οζνλ αθνξά ηελ νκάδα ησλ καξηχξσλ 

ππήξραλ πεξηζηαηηθά λεαξψλ αηφκσλ ησλ νπνίσλ ηα ζηεθαληαία αγγεία 

παξνπζηάδνπλ κεδακηλέο αιινηψζεηο, νπφηε ε επηινγή ηεο ηνκήο έγηλε ηπραία, κηα 

θαη δελ ππήξρε αμηνινγήζηκε λφζνο. 

      ηε ζπλέρεηα, νη ηνκέο ρξσκαηίζηεθαλ αξρηθά κε ηε ρξψζε ξνπηίλαο 

αηκαηνμπιίλε εσζίλε (Η&Δ) γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο έθηαζεο ηεο λφζνπ.ηε 

ζπλέρεηα, ζηα blocks παξαθίλεο εθαξκφζηεθε ε εηδηθή ρξψζε Masson s , ε νπνία 

επέηξεπε ηελ θαιχηεξε επθξίλεηα ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ζηελ αζεξσκαηηθή πιάθα, 

αιιά θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηε δηάθξηζε ηνπ θπηηαξηθνχ  απφ ηνλ ηλψδε 

ζπλδεηηθφ ηζηφ, φπσο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ιηπνεηδνχο ππξήλα. (182) Ιθαλή ήηαλ 

επίζεο θαη ε αλαγλψξηζε θιεγκνλψδνπο δηήζεζεο ζε νξηζκέλα πεξηζηαηηθά, ε 

αμηνιφγεζε ηεο νπνίαο  έγηλε πνηνηηθά θαη φρη πνζνηηθά θαη ζπλίζηαην θπξίσο ζε 

αθξψδε καθξνθάγα ηζηηνθχηηαξα θαη Σ ιεκθνθχηηαξα.  

        Η κέζνδνο απηή αθνινπζήζεθε ιφγσ ην νηη ε πνζνηηθή ηνπο κέηξεζε απαηηεί 

επθξηλή δηάθξηζή ηνπο, θάηη ην νπνίν γίλεηαη κφλν κε ρξήζε αλνζνηζηνρεκηθήο 

κεζφδνπ. Δπεηδή θάηη ηέηνην δελ πξνβιεπφηαλ ζην αξρηθφ πξσηφθνιιν θαη ην θφζηνο 

δηεμαγσγήο κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο εθηηκήζεθε σο αξθεηά δχζθνιν λα θαιπθζεί, 

αθνινπζήζεθε ε κηθξνζθνπηθή κέζνδνο. ε θάζε δείγκα-πιαθάθη, επειέγεζαλ 10 

κηθξνζθνπηθά πεδία , ηα νπνία εκθάληδαλ ηε κεγαιχηεξε θπηηαξνβξίζεηα, θαη ην 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θπηηάξσλ ήηαλ ν κηθξφο, ζηξνγγπιφο ππξήλαο πνπ 

δηέζεηαλ θαη ειάρηζην θπηηαξφπιαζκα. Η δηεξεχλεζε έγηλε  ρξεζηκνπνηψληαο 

κηθξνζθφπην Νikon Eclipse E200,  θαη κεγέζπλζε 20Υ0,40.Η θπηηαξνβξίζεηα 

εθηηκήζεθε κε βάζε ηξεηο βαζκίδεο:0-10 θχηηαξα(1 ε βαζκίδα), 11-20 θχηηαξα(2
ε
 

βαζκίδα) θαη άλσ ησλ 21 θπηηάξσλ (3
ε
 βαζκίδα). 
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AΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

Tα απνηειέζκαηα απφ ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο αμηνινγήζεθαλ κε ην ζηαηηζηηθφ 

παθέην  SPSS 10 (SPSS Inc Chicago, IL, USA) Oη ζηαηηζηηθέο ζπζρεηίζεηο 

ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο φηαλ ε ηηκή ηνπ  P <0,05.   

 

Η .ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ Απφ ηελ νκάδα ησλ αζζελψλ (n =180), 19% ήηαλ γπλαίθεο  

θαη 81%  άληξεο  Ο κέζνο φξνο ηεο ειηθίαο ζηελ νκάδα ησλ αζζελψλ ήηαλ 54,6 έηε, 

ελψ γηα θάζε θχιν  ηα φξηα ειηθίαο ήηαλ 37-82 έηε γηα ηηο γπλαίθεο θαη 23-98 έηε γηα 

ηνπο άλδξεο.  

        H ίδηα κέζνδνο αμηνιφγεζεο εθαξκφζηεθε θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ καξηχξσλ 

φπνπ απφ ηα 40 πεξηζηαηηθά, 35 αλαθέξνληαη ζε άληξεο (87,5%) θαη 5 (12,5%) ζε 

γπλαίθεο. Ο κέζνο φξνο ηεο ειηθίαο ηεο νκάδαο ησλ καξηχξσλ ήηαλ 49,5 έηε, ελψ γηα 

θάζε θχιν ηα φξηα ειηθίαο ήηαλ 23-50 έηε γηα ηηο γπλαίθεο θαη 22-97 γηα ηνπο άληξεο.  

 

ΗΗ. ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  Οη κεηξήζεηο νκαδνπνηήζεθαλ 

ζηε ζπλέρεηα ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηεο ζηέλσζεο θαη  έγηλε 

πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ηηκψλ σο πξνο ην πνζνζηφ πνπ ήηαλ πάλσ απφ ην 75 % -

critical point. ηε ζπλέρεηα, ηα απνηειέζκαηα νκαδνπνηήζεθαλ σο πξνο ην βαζκφ ηεο 

ζηέλσζεο ζε 4 θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηηο κεηξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

ειεθηξνληθή επεμεξγαζία. ηελ επφκελε θάζε, πξνζδηνξίζηεθε ην πνζνζηφ ηεο 

ρνιεζηεξφιεο , ηνπ ηλψδνπο θαη ραιαξνχ ζπλδεηηθνχ ζηελ πιάθα, ζε ζπζρέηηζε κε 

ηελ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο πιάθαο , φζν θαη κεηαμχ ηνπο, ηφζν ζηνπο αζζελείο φζν θαη 

ζηνπο κάξηπξεο. 

       Οζνλ αθνξά ηα ζπζηαηηθά, δελ έγηλε καθξνζθνπηθή εθηίκεζε ησλ επηκέξνπο 

ζπζηαηηθψλ ηεο, παξά κφλν ζπζρέηηζε ησλ αληίζηνηρσλ πνζνζηψλ θαηά ηελ 

ειεθηξνληθή κέηξεζε ζηηο θαηεγνξτεο.  Η κέζε ηηκή ηεο ρνιεζηεξφιεο (φπσο θαη 

ησλ ππφινηπσλ ζπζηαηηθψλ) πξνέθπςε απφ δπν δηαδνρηθέο κεηξήζεηο αιιάδνληαο ηηο 

παξακέηξνπο επθξίλεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο..Καηαγξάθεθε γηα θάζε ζπζηαηηθφ ην 

πεηξακαηηθφ ζθάικα, ε ζηαζεξή απφθιηζε θαη ην πηζαλφ ζθάικα,θαη ζηηο δπν 

θαηεγνξίεο ησλ αζζελψλ θαη ησλ καξηχξσλ. Υξεζηκνπνηεζεθε ε δνθηκαζία t test 

student πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνχλ νη δηαθνξέο ησλ πνζνζηψλ ζε θάζε ζπζηαηηθφ ζε 

θάζε θαηεγνξία, ελψ πξνθεηκέλνπ λα ζπζρεηηζζνχλ ηα πνζνζηά ησλ  ζπζηαηηθψλ 

κεηαμχηνπο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν παξακεηξηθφο θαηά PEARSON ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο.  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣΡΖΔΧΝ 

( ΜΔΖ ΣΗΜΖ-ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΦΑΛΜΑ-ΣΑΘΔΡΖ 

ΑΠΟΚΛΗΖ-ΠΗΘΑΝΟ ΦΑΛΜΑ-ΤΥΔΣΗΖ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΗΚΧΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ PEARSON S) 

 

 

        Α .Απφ ηε  καθξνζθνπηθή θαη απιή κηθξνζθνπηθή εθηίκεζε ησλ δεηγκάησλ ηεο 

νκάδαο ησλ παζρφλησλ  ν κέζνο φξνο ηεο ζηέλσζεο εθηηκήζεθε ζηα 87,3%. H 

αληίζηνηρε κέηξεζε κε ην  Ιmage Pro Plus 4.5  θαηέδεημε σο κέζν φξν ηελ ηηκή 

86,1%. Σν ευξνο ησλ ηηκψλ ζηελ καθξνζθνπηθή εμέηαζε θπκάλζεθε απφ 45-100%, 

ελψ ζηε δεχηεξε  πεξίπησζε απφ 46,4-99,3%. Tν επίπεδν ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

δηαθνξάο αμηνινγήζεθε κε ην  t paired test. Η κέζε ηηκή ηεο δηαθνξάο ήηαλ 1,4 %, ε 

ζηαζεξή απφθιηζε 14,9% θαη ην πηζαλφ ζθάικα 1,1%. Η ηηκή ηνπ t ππνινγίζηεθε 

ζην 1, 27 θαη αληηζηνηρεί ηηκή ηνπ p >0,1. Η δηαθνξά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζην επίπεδν ηνπ p=0,05. 

       Β.Απφ ηε καθξνζθνπηθή θαη κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ δεηγκάησλ ηεο νκάδαο 

ησλ καξηχξσλ ν κέζνο φξνο εθηηκήζεθε ζην 40,5%, κε εχξνο ηηκψλ κεηαμχ 0-80%. 

ηελ  αληίζηνηρε κέηξεζε κε ην  Ιmage Pro Plus  ε κέζε ηηκή ήηαλ 45,1%, κε εχξνο 

ηηκψλ 0,2-83,4%.H ζηαζεξή απφθιηζε ππνινγίζηεθε  24,2% θαη  θαη ην πηζαλφ 

ζθάικα 3,8 %. Η δηαθνξά ησλ δχν κεηξήζεσλ αμηνινγήζεθε κε ην  t paired   test θαη 

ην p>0,05, άξα ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ είλαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην 

επίπεδν ηνπ p=0,05. 

       Γ. Η δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ  ηεο ζηέλσζεο ζηελ νκάδα ησλ παζρφλησλ θαη 

ηεο νκάδαο ησλ καξηχξσλ αμηνινγήζεθαλ κε ην  t student  test. H ηηκή ηνπ t value 

ήηαλ 10,5, ε νπνία θαηαηάζζεηαη σο ζηαηηζηηθά πνιχ ζεκαληηθή ζην επίπεδν ηνπ 

p=0,05 (p<0,001).  

       Η ρνιεζηεξφιε φπσο θαη ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά δελ εθηηκήζεθαλ 

καθξνζθνπηθά παξά κφλν κε ην πξφγξακκα  ηεο αλάιπζεο εηθφλαο. Μεηά απφ δπν 

δηαδνρηθέο κεηξήζεηο κε αιιαγέο ζηηο παξακέηξνπο ηνπ range θαη smooth, πξνέθπςε 

ε κέζε ηηκή γηα ην θάζε πεξηζηαηηθφ. Η κέζε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

ρνιεζηεξφιε ζην ζχλνιν ηεο νκάδαο ησλ παζρφλησλ ππνινγίζηεθε ζε 19,4%, κε 

εχξνο ηηκψλ 0-75,1%. Η ζηαζεξή απφθιηζε ππνινγίζηεθε  19%, ελψ ην πηζαλφ 

ζθάικα 1,4%.  ηνπο κάξηπξεο ε κέζε ηηκή ηεο ρνιεζηεξφιεο ππνινγίζηεθε ζην 

6,7%, κε εχξνο ηηκψλ κεηαμχ 0-11%. Σν πεηξακαηηθφ ζθαικα είλαη 3,5%, ε ζηαζεξή 

απφθιηζε 13% θαη ην πηζαλφ ζθάικα 2,1%. Η ηηκή ηνπ t test student γηα ηε δηαθνξά 

ησλ κέζσλ ηηκψλ ηζνχηαη κε 4,8, δειαδή ην p<0,001.Η δηαθνξά ηνπο είλαη 

ζηαηηζηηθά πνιχ ζεκαληηθή ζην επίπεδν ηνπ p=0,05. 
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        αλ ηλψδεο ζπλδεηηθφο ηζηφο αλαγλσξίζηεθε ε δνκή ε νπνία κεηά απφ εηδηθή 

ρξψζε κε Masson s trichrome ρξσκαηηδφηαλ έληνλν κπιέ. Η κέζε ηηκή ηεο 

πεξηεθηηθφηεηάο ηνπ ζηελ θαηεγνξία ησλ αζζελψλ  ηνπ ππνινγίζηεθε ζε 47,6%  ,κε 

εχξνο ηηκψλ κεηαμχ 10,6 –87,2%. Σν πεηξακαηηθφ ζθάικα ησλ κεηξήζεσλ 

ππνινγίζηεθε ζε 2%,ε ζηαζεξή απφθιηζε ζην 6% θαη ην πηζαλφ ζθάικα 0,4%. ηελ 

θαηεγνξία ησλ καξηύξσλ ε κέζε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ 

ηζηνχ ζηνπο κεηξήζεθε ζην 62,1%, ελψ ην πεηξακαηηθφ ζθάικα ππνινγίζηεθε ζην 

2,4%. Η ζηαζεξή απφθιηζε είλαη 23%, ελψ ην πηζαλφ ζθάικα 3,7%. Η δηαθνξά ησλ 

κέζσλ ηηκψλ ζηελ νκάδα ησλ παζρφλησλ θαη ηελ νκάδα ησλ καξηχξσλ 

ππνινγίζηεθε κε t test student θαη ηζνχηαη κε 2,7, δει p<0,05, δηαθνξά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζην επίπεδν ηνπ 0,05%. 

        Χο θπηηαξηθφο  ζπλδεηηθφο ηζηφο εθηηκήζεθε ε δνκή ηεο πιάθαο ε νπνία κεηά 

απφ εηδηθφ ρξσκαηηζκφ κε ηε ρξψζε Masson s βάθηεθε γαιάδηα. Η κέζε ηηκή πνπ 

πξνέθπςε γηα ηα 180 πεξηζηαηηθά ηεο νκάδαο ησλ αζζελψλ  ήηαλ 24,7%, ελψ ην 

πεηξακαηηθφ ζθάικα 1,1%. Η ζηαζεξή απφθιηζε κεηξήζεθε ζην 19,2% θαη ηέινο ην 

πηζαλφ ζθάικα ζην 1,4 %. ηελ θαηεγνξία ησλ καξηχξσλ ε κέζε ηηκή ηνπ ραιαξνχ 

ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ζηελ νκάδα ησλ καξηχξσλ είλαη 27,9% θαη ην πεηξακαηηθφ ζθάικα 

1,2 %. Η ζηαζεξή απφθιηζε είλαη 21,6% ελψ ην πηζαλφ ζθάικα  3,4% .Η δηαθνξά 

ησλ κέζσλ ηηκψλ ζηελ νκάδα ησλ παζρφλησλ θαη ησλ καξηχξσλ  ππνινγίζηεθε κε ην 

t test student t= 0,9 θαη είλαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην επίπεδν ηνπ p=0,05.  
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Πίλαθαο  1    Οκάδα αζζελώλ: Αλαινγία αληξώλ γπλαηθώλ 

 

Πίλαθαο 2    Οκάδα καξηύξσλ :Αλαινγία αληξώλ γπλαηθώλ  

 

 

 
 

Πίλαθαο  3: Μάξηπξεο:αλαινγία  πιήζνπο   ζε ζρέζε κε ην βαζκό ηεο ζηέλσζεο  

 

 

 
 

 

Πίλαθαο  4  Αζζελείο :Αλαινγία βαζκνύ ζηέλσζεο ησλ δεηγκάησλ 
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Πίλαθαο  5  Αζζελείο: Ζιηθηαθή θαηαλνκή  

 

 

 
 

Πίλαθαο  6   Μάξηπξεο : Ζιηθηαθή θαηαλνκή  

 

 

 
 

Πίλαθαο 7     Μάξηπξεο  : Αλαινγία ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο απόθιηζεο  
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Δηθόλα 8     Αζζελείο  : Αλαινγία  πιήζνπο–πνζνζηνύ αξλεηηθήο απόθιηζεο  

 

 
 

Πίλαθαο 9  Αζζελείο :Αλαινγία πιήζνπο- πνζνζηνύ ζεηηθήο  απόθιηζεο  

 

 
 

Πίλαθαο   10     Μάξηπξεο : Αλαινγία πιήζνπο-πνζνζηνύ ζεηηθήο απόθιηζεο 

 

Πίλαθαο   11     Μάξηπξεο :  Αλαινγία πιήζνπο-πνζνζηνύ αξλεηηθήο απόθιηζεο 
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        ηε ζπλέρεηα, νη ηηκέο ηεο ζηέλσζεο πνπ πξνέθπςαλ ζπζρεηίζηεθαλ κε ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο ζε θαζέλα απφ ηα κεηξνχκελα ζπζηαηηθά, 

αιιά θαη νη πεξηεθηηθφηεηεο ησλ ζπζηαηηθψλ κεηαμχηνπο, έηζη ψζηε λα εμαθξηβσζεί 

αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε ζηελ αχμεζε ηεο έθηαζεο ηεο πιάθαο αλάινγε κε ηελ αχμεζε 

ηνπ πνζνζηνχ ηεο ρνιεζηεξφιεο, ηνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ  θαη ηνπ θπηηαξηθνχ 

ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, αιιά θαη εμάξηεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ εθάζηνηε ζπζηαηηθνχ κε ηα 

ππφινηπα. Η ζπζρέηηζε έγηλε κε ηελ παξακεηξηθή δνθηκαζία Pearson s θαη 

πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα(κε θφθθηλν επηζεκαίλνληαη νη ηηκέο κε 

αξλεηηθφ πξφζεκν) 

 

A) ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ, δει ζηα 180 πεξηζηαηηθά 

 

parameters    evaluation 

sten chol 0,72 v.import 

sten fibrous 0,13 no 

sten cell 0,06 no 

chol fibrous 0,51 v.import 

chol cell 0,62 v.import 

fibrous cell 0,28 v.import 

 

Πίλαθαο 12  

 

 

 

Β)ην ζχλνιν ησλ καξηχξσλ, δει ζηα 40 πεξηζηαηηθά 

 

parameters    evaluation 

sten chol 0,07 no 

sten fibrous 0,24 no 

sten cell 0,22 no 

chol fibrous 0,27 no 

chol cell 0,8 no 

fibrous cell 0,26 no 

 

Πίλαθαο 13 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ <75%- >75% 

 

       Σα πεξηζηαηηθά ηαμηλνκήζεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο 

ζηέλσζεο, αλψηεξν ή θαηψηεξν ηνπ θξηηηθνχ νξίνπ ηνπ 75%. ηελ θαηεγνξία ησλ 

αζζελψλ  

Α. 75%> Η κέζε ηηκή ηεο ρνιεζηεξφιεο ζηελ θαηεγνξία απηή ήηαλ 14,3%  κε φξηα 

ηηκψλ 4,2-42,7%. Η κέζε ηηκή ηνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ήηαλ 50,7%, κε φξηα 

ηηκψλ 21,5-84,5%. Σέινο, ε κέζε ηηκή ηνπ  θπηηαξηθνχ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ήηαλ 

26,9%, κε φξηα ηηκψλ 8,1-71,8%.  

Β.75%<Οζνλ αθνξά  ηε κέζε ηηκή ηεο ρνιεζηεξφιεο  ζε απηή ηελ θαηεγνξία,   απηή 

ήηαλ 20,1%, κε φξηα ηηκψλ 0-75,1%. Η κέζε ηηκή ηνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ήηαλ 

47,2 κε φξηα ηηκψλ 10,6-87,2%. Σέινο, ε κέζε ηηκή ηνπ  θπηηαξηθνχ ζπλδεηηθνχ 

ηζηνχ ήηαλ 24,5%, κε φξηα ηηκψλ 0-67,4%.  

ηελ θαηεγνξία ησλ καξηχξσλ  

        Α. 75%>Η κέζε ηηκή ηεο ρνιεζηεξφιεο ζηελ θαηεγνξία απηή ήηαλ 7,4%, ε 

ζηαζεξή απφθιηζε 13,9% ελψ ην πηζαλφ ζθάικα 2,4%. Η κέζε ηηκή ηνπ ηλψδνπο 

ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ήηαλ 62,8%,ε ζηαζεξή απφθιηζε 23,6% ελψ ην πηζαλφ ζθάικα 4,1 

%. Σέινο, ε κέζε ηηκή ηνπ  θπηηαξηθνχ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ήηαλ 27,2%, ε ζηαζεξή 

απφθιηζε 21,9% θαη ην πηζαλφ ζθάικα 3,8%.  

       Β.75%<Οζνλ αθνξά  ηε κέζε ηηκή ηεο ρνιεζηεξφιεο  ζε απηή ηελ θαηεγνξία, 

απηή ήηαλ 2,8%, ε ζηαζεξή απφθιηζε 2,9% θαη ην πηζαλφ ζθάικα 1,3%. Η κέζε ηηκή 

ηνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ κεηξήζεθε 57,8%, ε ζηαζεξή απφθιηζε αλήιζε ζηα 

18,3% θαη ην πηζαλφ ζθάικα ζην 7,6%.Η κέζε ηηκή ηνπ θπηηαξηθνχ ζπλδεηηθνχ 

ηζηνχ είλαη 31,6%, ε ζηαζεξή απφθιηζε 20,4% θαη ην πηζαλφ ζθάικα 8,5%.  

       Η ζπζρέηηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ ζπζηαηηθψλ αλάκεζα ζηηο δχν θαηεγνξίεο  

ζηελ νκάδα ησλ αζζελψλ έγηλε κε ηε δνθηκαζία t test. Σα απνηειέζκαηα είλαη ηα εμήο 

: t test ρνιεζηεξφιεο 1,81, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην επίπεδν ηνπ 0,05, t test ηλψδνπο 

ζπλδεηηθνχ 0,75, ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, θαη ηέινο t test θπηηαξηθνχ  ζπλδεηηθνχ 

0,7, ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ ζην επίπεδν ηνπ 0,05.  

       Η ζπζρέηηζε ησλ ζπζηαηηθψλ κεηαμχ ηνπο ζηηο ίδηεο θαηεγνξίεο έδσζε ηα εμήο 

απνηειέζκαηα 

 

α) ηελ  θαηεγνξία <75%  

parameters    evaluation 

sten chol 0,36 no 

sten fibrous 0,28 no 

sten cell 0,03 no 

chol fibrous 0,41 import 

chol cell 0,45 import 

fibrous cell 0,55 more imp 

 

 Πίλαθαο 14 
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β)ηελ θαηεγνξία :>75% 

 

parameters    evaluation 

sten chol 0,19 no 

sten fibrous 0,19 no 

sten cell 0,1 no 

chol fibrous 0,52 v.import 

chol cell 0,41 v.import 

fibrous cell 0,29 v.import 

 

 Πίλαθαο 15 

 

 

        ηελ νκάδα ησλ καξηχξσλ ,ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κε ηηο ζπζρεηίζεηο 

ησλ ζπζηαηηθψλ αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο κε ην t test έδεημαλ: 

T test ρνιεζηεξφιεο 1,24 

Σ test ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ 0,61 

T test θπηηαξηθνχ ζπλδεηηθνχ     0,47 

Καλέλα απφ ηα αλσηέξσ δελ αλεδείρζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην επίπεδν ηνπ 

p=0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

Οζνλ αθνξά ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ ζπζηαηηθψλ κεηαμχ ηνπο ζηελ ίδηα θαηεγνξία (ησλ 

καξηχξσλ), ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη 

 

A. Pearsons <75%  

 

parameters    evaluation 

sten chol 0,1 no 

sten fibrous 0,01 no 

sten cell 0,02 no 

chol fibrous 0,29 no 

chol cell 0,28 no 

fibrous cell 0,38 no 

 

 Πίλαθαο 16 
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B. Pearsons >75% 

    

   

parameters    evaluation 

sten chol 0,25 no 

sten fibrous 0,15 no 

sten cell 0,09 no 

chol fibrous 0,04 no 

chol cell 0,22 no 

fibrous cell 0,35 no 

 

 Πίλαθαο 17 

 

 

Καλέλα απφ ηα αλσηέξσ δελ αλεδείρζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην επίπεδν ηνπ 

p=0,05 επίζεο. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ  Δ 

ΟΜΑΓΔ  

 

Α. ΑΘΔΝΔΗ 

 
Α1. ΣΔΝΧΖ ΜΔΥΡΗ 50% 

     ηελ θαηεγνξία απηή, ε κέζε ηηκή ηεο ρνιεζηεξφιεο ήηαλ 35,1%, ε ζηαζεξή 

απφθιηζε 10,8% θαη ην πηζαλφ ζθάικα 7,7%. Η κέζε ηηκή ηνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ 

ηζηνχ είλαη 31,3%, ε ζηαζεξή απφθιηζε 13,8% θαη ην πηζαλφ ζθάικα 9,9%. Η κέζε 

ηηκή ηνπ θπηηαξηθνχ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ είλαη 27,1%, ε ζηαζεξή απφθιηζε 5,6% θαη ην 

πηζαλφ ζθάικα 4%. Η ζπζρέηηζε ησλ ζπζηαηηθψλ δελ έγηλε ιφγσ ειάρηζηνπ αξηζκνχ 

δεηγκάησλ(2). 

 

Α2.ΣΔΝΧΖ  50-75% 

 

     ηελ θαηεγνξία απηή, ε κέζε ηηκή ηεο ρνιεζηεξφιεο είλαη 12,2%, ε ζηαζεξή 

απφθιηζε 13,7% θαη ην πηζαλφ ζθάικα 3,1%. Η κέζε ηηκή ηνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ 

ηζηνχ είλαη 52,8%,ε ζηαζεξή απφθιηζε 7,5% θαη ην πηζαλφ ζθάικα 1,7%. Η κέζε 

ηηκή ηνπ θπηηαξηθνχ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ είλαη 26,9%, ε ζηαζεξή απφθιηζε 16,2% θαη 

ην πηζαλφ ζθάικα 3,7%. Η ζπζρέηηζε ησλ ζπζηαηηθψλ έγηλε κε ηελ δνθηκαζία 

Pearsons  θαη έδεημε ηα εμήο απνηειέζκαηα 

 

 

parameters    evaluation 

sten chol 0,07 no 

sten fibrous 0,15 no 

sten cell 0,07 no 

chol fibrous 0,41 no 

chol cell 0,48 imp 

fibrous cell 0,32 no 

 

 Πίλαθαο 18 

 

Α3.ΣΔΝΧΖ 75-90% 

 

     Η κέζε ηηκή ηεο ρνιεζηεξφιεο ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη 17,1%, ε ζηαζεξή 

απφθιηζε 21,9% θαη ην πηζαλφ ζθάικα 2,7%. Η κέζε ηηκή ηνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ 

ηζηνχ είλαη 49,4%, ε ζηαζεξή απφθιηζε 6,7% θαη ην πηζαλφ ζθάικα 0,8%. Η κέζε 

ηηκή ηνπ θπηηαξηθνχ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ είλαη 25,9%, ε ζηαζεξή απφθιηζε 14,9% θαη 

ην πηζαλφ ζθάικα 1,5%. Η ζπζρέηηζε ησλ ζπζηαηηθψλ έγηλε κε ηελ δνθηκαζία 

Pearsons  θαη έδεημε ηα εμήο απνηειέζκαηα 
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parameters    evaluation 

sten chol 0,009 no 

sten fibrous 0,18 no 

sten cell 0,12 no 

chol fibrous 0,17 no 

chol cell 0,37 more im 

fibrous cell 0,68 v.imp 

 

Πίλαθαο 19 

 

 

 

 

Α4.ΣΔΝΧΖ 90-100% 

 

     Η κέζε ηηκή ηεο ρνιεζηεξφιεο γηα απηή ηελ θαηεγνξία είλαη 24,4%, ε ζηαζεξή 

απφθιηζε είλαη 17,7% θαη ην πηζαλφ ζθάικα 1,8%. Η κέζε ηηκή ηνπ ηλψδνπο 

ζπλδεηηθνχ ηζηνχ είλαη 44,1%, ε ζηαζεξή απφθιηζε 7,1%θαη ην πηζαλφ ζθάικα 

0,7%.Η κέζε ηηκή ηνπ θπηηαξηθνχ ηζηνχ είλαη 23,2%, ε ζηαζεξή απφθιηζε 22% θαη 

ην πηζαλφ ζθάικα 2,7%. Η ζπζρέηηζε ησλ ζπζηαηηθψλ έγηλε κε ηελ δνθηκαζία 

Pearsons  θαη έδεημε ηα εμήο απνηειέζκαηα 

 

 

 

parameters    evaluation 

sten chol 0,2 imp 

sten fibrous 0,12 no 

sten cell 0,05 no 

chol fibrous 0,61 v.import 

chol cell 0,37 v.import 

fibrous cell 0,14 no 

  

Πίλαθαο 20 
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Σ TESTS ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ 

 

Η.ΥΟΛΖΣΔΡΟΛΖ 

 

parameters   t evaluation 

<50% 50/75%     2,8 import 

<50% 75/90%    2,2 import 

<50% 90/100%      1,35 no 

50/75%   75/90%        1,2 no 

50/75%   90/100%          3,38 more imp 

75/90%  90/100%           2,28 import 

 

Πίλαθαο 21 

 

ΗΗ.ΙΝΧΓΖ ΤΝΓΔΣΗΚΟ ΗΣΟ 

 

parameters   t evaluation 

<50% 50/75%     2,15 import 

<50% 75/90%    1,82 no 

<50% 90/100%      1,29 no 

50/75%   75/90%        1,78 no 

50/75%   90/100%          4,57 v.import 

75/90%  90/100%           5,3 v.import 

  

Πίλαθαο 22 

 

ΗΗΗ.ΥΑΛΑΡΟ ΤΝΓΔΣΗΚΟ ΗΣΟ  

      

parameters   t evaluation 

<50% 50/75%     0,04 no 

<50% 75/90%    0,28 no 

<50% 90/100%      0,8 no 

50/75%   75/90%        0,25 no 

50/75%   90/100%          0,12 no 

75/90%  90/100%           0,14 no 

 

 Πίλαθαο 23 
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Β.ΜΑΡΣΤΡΔ 

Οη θαηεγνξίεο πνπ ρσξίζηεθαλ ηα 40 πεξηζηαηηθά ηεο νκάδαο ησλ καξηχξσλ κε 

βάζε ην πνζνζηφ ηεο ζηέλσζεο ηνπ απινχ φπσο πξνέθπςε απφ ηε κέηξεζε 

ειεθηξνληθά είλαη νη εμήο 

 

Β1.ΣΔΝΧΖ ΜΔΥΡΗ 50% 

 

      ηελ θαηεγνξία απηή, ε κέζε ηηκή ηεο ρνιεζηεξφιεο  είλαη 6,5%, ε ζηαζεξή 

απφθιηζε 13,5% θαη ην πηζαλφ ζθάικα 2,9%. Η κέζε ηηκή ηνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ 

ηζηνχ είλαη 66,6%, ε ζηαζεξή απφθιηζε είλαη 23,9% θαη ην πηζαλφ ζθάικα 5,1%.Η 

κέζε ηηκή ηνπ θπηηαξηθνχ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ είλαη 24,3%, ηεο ζηαζεξήο απφθιηζεο 

είλαη 21,6% θαη ηνπ πηζαλνχ ζθάικαηνο 45%.Η ζπζρέηηζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία έγηλε κε ηελ κε παξακεηξηθή κέζνδν ηνπ 

Pearsons.  

Β2.ΣΔΝΧΖ 50-75% 

 

     ηελ θαηεγνξία απηή, ε κέζε ηηκή ηεο ρνιεζηεξφιεο  είλαη 9,1% , ε ζηαζεξή 

απφθιηζε 14,8%  θαη ην πηζαλφ ζθάικα 4,6%.  Η κέζε ηηκή ηνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ 

ηζηνχ είλαη 54,9%, ε ζηαζεξή απφθιηζε είλαη  22% θαη ην πηζαλφ ζθάικα 6,7% .Η 

κέζε ηηκή ηνπ θπηηαξηθνχ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ είλαη 33,3%, ηεο ζηαζεξήο απφθιηζεο 

είλαη 22,1% θαη ηνπ πηζαλνχ ζθάικαηνο 6,7% .Η ζπζρέηηζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία έγηλε κε ηελ κε παξακεηξηθή κέζνδν ηνπ 

Pearsons. 

 

Β3.ΣΔΝΧΖ 75-90% 

 

     ηελ θαηεγνξία απηή, ε κέζε ηηκή ηεο ρνιεζηεξφιεο  είλαη 2,8%, ε ζηαζεξή 

απφθιηζε 2,9% θαη ην πηζαλφ ζθάικα 1,3% . Η κέζε ηηκή ηνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ 

ηζηνχ είλαη 57,8% , ε ζηαζεξή απφθιηζε είλαη 18,3% θαη ην πηζαλφ ζθάικα 7,6% .Η 

κέζε ηηκή ηνπ θπηηαξηθνχ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ είλαη 31,6% , ηεο ζηαζεξήο απφθιηζεο 

είλαη 20,4%  θαη ηνπ πηζαλνχ ζθάικαηνο 8,5% .Η ζπζρέηηζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία έγηλε κε ηελ κε παξακεηξηθή κέζνδν ηνπ 

Pearsons. 
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Οη κέζεο ηηκέο ησλ πνζνζηψλ  εθάζηνηε ζπζηαηηθνχ ζπγθξηζεθαλ κε ην t student test.  

 

component   category t 
stat. 
imp. 

chol   
<50-

50/75 0,48 no 

chol   
<50-

75/90  1,2 no 

chol   
50/75-

75/90  1,3 no 

dense   
<50-

50/75 1,4 no 

dense   
<50-

75/90  0,95 no 

dense   
50/75-

75/90  0,3 no 

acellular   
<50-

50/75  1,1 no 

acellular   
<50-

75/90  0,8 no 

acellular   
50/75-

75/90  0,1 no 

 

 

Πίλαθαο 24 

 

 

 

 

PEARSONS  ΜΑΡΣΤΡΔ 

 
 

Α)<50% 

parameters    evaluation 

sten chol 0,6 no 

sten fibrous 0,19 no 

sten cell 0,21 no 

chol fibrous 0,3 no 

chol cell 0,25 no 

fibrous cell 0,83 no 

 

Πίλαθαο 25   
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B)50-75% 

 

parameters    evaluation 

sten chol 0,2 no 

sten fibrous 0,01 no 

sten cell 0,02 no 

chol fibrous 0,26 no 

chol cell 0,37 no 

fibrous cell 0,79 no 

 

 

Πίλαθαο 26 

 

 

Γ)75-90%  

 

 

 

parameters   t evaluation 

sten chol 0,25 no 

sten fibrous 0,15 no 

sten cell 0,09 no 

chol fibrous 0,04 no 

chol cell 0,22 no 

fibrous cell 0,95 no 

 

 

Πίλαθαο 27 
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ΟΡΗΑ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ  

 

 

1.Σα φξηα αμηνπηζηίαο γηα ηε κέζε ηηκή ηεο ζηέλσζεο ηνπ απινχ ζηελ νκάδα ησλ 

παζρφλησλ, ζην επίπεδν ηνπ 95% είλαη 

95% φξηα αμηνπηζηίαο=84,7/87,5 

2.Σα φξηα αμηνπηζηίαο γηα ηε κέζε ηηκή ηεο ζηέλσζεο ζηελ νκάδα ησλ καξηχξσλ ζην 

επίπεδν ηνπ 95%  είλαη 

95% φξηα αμηνπηζηίαο=26,1/45,9 

3. Σα φξηα αμηνπηζηίαο γηα ηε κέζε ηηκή ηεο ρνιεζηεξφιεο ζηελ νκάδα ησλ 

παζρφλησλ ζην επίπεδν ηνπ 95% είλαη  

95% επίπεδν αμηνπηζηίαο=16,3/22,3 

4.Σα φξηα αμηνπηζηίαο γηα ηε κέζε ηηκή ηεο ρνιεζηεξφιεο ζηελ νκάδα ησλ καξηχξσλ 

ζην επίπεδν ηνπ 95% 

95% φξηα αμηνπηζηίαο=2,4/4,3 

5.Σα φξηα αμηνπηζηίαο γηα ηε κέζε ηηκή ηνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ζηελ νκάδα 

ησλ παζρφλησλ ζην επίπεδν ηνπ 95% είλαη  

95% φξηα αμηνπηζηίαο=44,3-49,4 

6.Σα φξηα αμηνπηζηίαο γηα ηε κέζε ηηκή ηνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ζηελ νκάδα 

ησλ καξηχξσλ ζην επίπεδν ηνπ 95% είλαη 

95% φξηα αμηνπηζηίαο=51,3/72,9 

7.Σα φξηα αμηνπηζηίαο ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ θπηηαξηθνχ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ  ζηελ νκάδα 

ησλ παζρφλησλ ζην επίπεδν ηνπ 95% είλαη 

95% φξηα αμηνπηζηίαο=22,5/26,9 

8.Σα φξηα αμηνπηζηίαο ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ θπηηαξηθνχ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ζηελ νκάδα 

ησλ καξηχξσλ ζην επίπεδν ηνπ 95% είλαη  

95% φξηα αμηνπηζηίαο=25,68/25,72 

 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο κεηξήζεηο ησλ καθξνθάθσλ, απφ ηα 180 δείγκαηα έγηλαλ 

κεηξήζεηο ζηα 92.Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη παξαθάησ. 

 

 

    Βαθμίδες   

  1 2 3 

πλήθος 66(71%) 25(27%) 1(1%) 

 

Πίλαθαο 28 
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ΤΕΖΣΖΖ 
 

     H πην ζπρλή αηηία ζαλάηνπ απφ θαξδηαγγεηαθέο αηηίεο είλαη ε ζηεθαληαία 

αζεξσκαηνζθιήξπλζε. ρεδφλ νη κηζνί λνζνχληεο απφ ζηεθαληαία λφζν πθίζηαληαη 

αηθλίδην ζάλαην. Ο αηθλίδηνο ζηεθαληαίνο ζάλαηνο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

πξψηε εθδήισζε ζε ζρεδφλ 25% ησλ αηφκσλ πνπ απνζλήζθνπλ απφ ζηεθαληαία 

λφζν. Η ζπρλφηεηα αιιάδεη αλάινγα βέβαηα κε ηνλ ππφ κειέηε πιεζπζκφ απφ ην 

εθάζηνηε εξεπλεηηθφ ηκήκα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο 

πνπ ππφθεηληαη ζηελ έξεπλα. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη  ζε κηα απφ ηηο πνιιέο κειέηεο 

πνπ έρνπλ δηεμαρζεί κε αληηθείκελν ηνλ αηθλίδην ζάλαην,φηη κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

αζζελψλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηέηνηνπο πιεζπζκνχο πξνο κειέηε δελ πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα ηνπ αηθληδίνπ, απνπζίαο φκσο  καξηπξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ θαηαηάζζνληαη εθεί. 

      Χζηφζν, θαη πάιη ηα άηνκα απηά δελ ζπληζηνχλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% 

ζπλνιηθά ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ηειηθά κειεηάηαη (183)(184). Δλαο πξφζθαηνο ζρεηηθά 

θαη ελδηαθέξνλ νξηζκφο ηνπ αηθληδίνπ ζαλάηνπ πνπ έρεη θαηαγσγή απφ ηε νπεδία , 

επηθεληξψλεη ζην ζηνηρείν ηνπ απξφζκελνπ θαη μαθληθνχ ραξαθηήξα ηνπ γεγνλφηνο 

θαη φρη ζην απαξαίηεηα ιεπθφ ηαηξηθφ  ηζηνξηθφ ηνπ ζαλφληνο φπσο ζπκβαίλεη ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο , ελψ επηζεκαίλεη φηη ζε κε καξηπξεκέλνπο ζαλάηνπο ν 

ραξαθηεξηζκφο απνδίδεηαη φηαλ είλαη γλσζηφ φηη ν ζαλφλ ήηαλ δσληαλφο, 

ιεηηνπξγψληαο θαλνληθά 24 ψξεο πξηλ βξεζεί λεθξφο.(185) 

     Πνιιέο ζπζρεηίζεηο έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη ν 

αηθλίδηνο θαξδηαθφο ζάλαηνο. Πηζηεχεηαη φηη (αλ θαη δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο) φηη νη πξψηεο πξσηλέο ψξεο, νη ρακειέο ρεηκσληάηηθεο 

ζεξκνθξαζίεο ή νη απφηνκεο απμνκεηψζεηο ηεο πξνθαινχλ αχμεζε ηνπ θαξδηαθνχ 

ηφλνπ θαη απειεπζέξσζε θαηερνιακηλψλ, ελψ αλάινγε αληαπφθξηζε θαίλεηαη λα έρεη 

ν νξγαληζκφο ζε κεηαγεπκαηηθέο ψξεο, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ θαηαλάισζε 

αιθνφι. Οη αλσηέξσ ζπλζήθεο ζπλδπάδνληαη κε απμεκέλε θαξδηαθή ιεηηνπξγία θαη 

αιιειεπίδξαζε κε πηζαλέο ππεξπεθηηθέο θαηαζηάζεηο,θαη ηελ ίδηα αληαπφθξηζε 

θαίλεηαη λα έρεη θαη ζε θαηαζηάζεηο ςπρνινγηθνχ ζηξεο θαη έληνλεο ζσκαηηθήο 

άζθεζεο, ιφγσ απμεκέλεο ζπκπαζεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απειεπζέξσζεο 

θαηερνιακηλψλ. (186)  

     Δηδηθφηεξα, απφ κειέηε πνπ δηελεξγήζεη ζε ελήιηθεο άληξεο νη νπνίνη απεβίσζαλ 

αηθληδίσο κεηά απφ ζσκαηηθή  άζθεζε ππνδείρζε φηη ε αηηία ζαλάηνπ ήηαλ ξήμε κηαο 

αζεξσκαηηθήο πιάθαο θαη πξνηείλεηαη ε έληνλε ζσκαηηθή άζθεζε σο έλαο 

αλεμάξηεηνο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα έθιπζε νμέσλ ζηεθαληαίσλ επεηζνδίσλ.(187). 

ε θάζε πεξίπησζε, ην παζνινγηθφ κπνθάξδην ζπληζηά κηα πξνππφζεζε γηα λα 

εθδεισζνχλ φια ηα νμέα θαηλφκελα πνπ εμνξκψληαη απφ ηηο αιιαγέο ησλ 

αζεξσκαηηθψλ πιαθψλ. Μφλν ν αξηεξηαθφο  ζπαζκφο, (επνδψκελνο απφ έγρπζε γηα 

παξάδεηγκα κηαο αγγεηνζπζπαζηηθήο νπζίαο,θαηερνιακίλεο) δελ είλαη ηθαλφο λα 

αλαπηχμεη ηέηνηαο βαξχηεηαο θαηλφκελν,αληηζέησο ε λεπξνινγηθή αζηάζεηα ηνπ 

κπνθαξδίνπ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ θαη δχζθνια πξνζπειάζηκν 

παξάγνληα.(188) Αιιέο θαηαζηάζεηο πεξηβαιινληηθέο πνπ έρνπλ κειεηεζεί φζνλ 
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αθνξά ηελ ην θάηα πφζν κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε αζεξσκαηηθψλ 

εθδειψζεσλ είλαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ζε άιαηα αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ θαη ε επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηα αγγεηαθά 

ηνηρψκαηα, αιιά θαη ηελ ειεθηξηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ κπνθαξδίνπ, κε αζαθή φκσο 

ζπκπεξάζκαηα. (189)  

      Γεληθφηεξα δπζθνιία παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηάηαμε ελφο ζαλάηνπ ζαλ αηθλίδην, 

κηα θαη νη καξηπξίεο ιείπνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη ε παξνπζία θαη αμηνιφγεζε 

ζπκπησκάησλ εηδηθά ζε ζαλάηνπο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ  είλαη 

δχζθνιν λα γίλνπλ αληηιεπηά. Αληηζέησο, πνιινί είλαη νη ζάλαηνη πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ην δηάζηεκα κεηά ηελ πξσηλή έγεξζε, ιφγσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

ζπκπαζεηηθνχ, ε νπνία ππξνδνηείηαη απφ ηε κεηάβαζε ζηελ φξζηα ζηάζε απφ ηελ 

θιίλε θαη ε αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο έρεη πνηθίιιε δξάζε πάλσ ζηηο 

ζηεθαληαίεο αξηεξίεο, ην κπνθάξδην ή θαη ην εξεζηζκαηαγσγφ ζχζηεκα. (190) To 

ζπλαηζζεκαηηθφ ζηξεο  ζρεηίδεηαη κε ην  απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα , ην νπνην 

κπνξεί λα επεξξεάζεη ηελ αγγεηνζπζηνιή θαη ηε αγγεηνδηαζηνιή .(191)(192) 

      ε αληίζεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζαλάησλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζε λνζνθνκεηαθέο 

κνλάδεο απφ ζηεθαληαία λφζν, ζε έλα ηαηξνδηθαζηηθφ εξγαζηήξην ε ζξφκβσζε 

ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ θαη ην νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ απνηεινχλ πεξηζζφηεξν 

ηελ εμαίξεζε παξά ηνλ θαλφλα. Σν ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηα πεξηζηαηηθά 

αηθλίδηνπ ζηεθαληαίνπ ζαλάηνπ  πνπ εμεηάδνληαη απφ έλαλ ηαηξνδηθαζηή είλαη νη 

πξνρσξεκέλνπ βαζκνχ αζεξσκαηνζθιεξπληηθέο αιινηψζεηο ησλ ζηεθαληαίσλ 

αξηεξηψλ. αλ θξηηηθφο βαζκφο ζηέλσζεο ηνπ ζηεθαληαίνπ απινχ ζεσξείηαη απφ 

πνιινχο ζπγγξαθείο ην πνζνζηφ 75%. Χζηφζν, ζε αζζελείο κεγαιχηεξεο ειηθίαο, 

άλσ ησλ 60 εηψλ ε ζηεθαληαία λφζνο αμηνινγείηαη δηαθνξεηηθά.  

     Δλψ ν απιφο δελ παξνπζηάδεη αμηφινγνπ βαζκνχ ζηέλσζε ή απηή απνπζηάδεη, νη 

ζηεθαληαίεο αξηεξίεο εκθαλίδνληαη ζαλ απνηηηαλσκέλνη, ζθιεξνί θαη άθακπηνη 

ζσιήλεο, ιφγσ ηεο ελαπφζεζεο θαη ζηαδηαθήο ζπζζψξεπζεο θξπζηάιισλ αζβεζηίνπ 

ζηα ηνηρψκαηα ηνπ αγγείνπ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ελψ νη επηθαξδηαθά πνξεπφκελεο 

ζηεθαληαίεο αξηεξίεο  εκθαλίδνληαη κε ζηελσκέλεο, ε κηθξνζθνπηθή δηεξεχλεζε ηνπ 

κπνθαξδίνπ απνθαιχπηεη ζνβαξνχ βαζκνχ ζηεθαληαία θαη απνθξαθηηθή δπζπιαζία 

ησλ ελδνηνηρσκαηηθά πνξεπφκελσλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ, ν ηχπνο ησλ νπνίσλ 

ζπλίζηαηαη ζε πξνρσξεκέλε πάρπλζε ηεο κέζεο κπηθήο ζηηβάδαο ηνπ ηνηρψκαηνο 

,απνδηνξγάλσζε ησλ κπηθψλ θπηηάξσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη ηειηθά πξφθιεζε 

ζνβαξνχ βαζκνχ ζηέλσζε ησλ ζηειέρψλ. 

     ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ θαηαιήγνπλ απφ αηθλίδην θαη 

απξφζκελν ζηεθαληαίν ζάλαην ,ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηηο επηθαξδηαθέο ζηεθαληαίεο 

αξηεξίεο παξνπζηάδνπλ ζνβαξνχ βαζκνχ αιινηψζεηο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη 

πεξηπηψζεηο πνπ αλεπξίζθεηαη ζε έλα κφλν αγγείν αζεξσκαηνζθιεξπληηθέο 

αιινηψζεηο, εληνπηζκέλεο ζε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο δηαδξνκή, αθφκε θαη ζε έλα θαη 

κφλν θαίξην ζεκείν, (ζπλήζσο πξνθαιψληαο ζηέλσζε ηνπιάρηζηνλ 85%) φπνπ 

ζεσξείηαη αξθεηφ απφ νξηζκέλνπο ζπγγξαθείο γηα λα πξνθαιέζεη έλα νμχ θαη 

ζαλαηεθφξν επεηζφδην. (189) Η αζεξσκαηηθή απηή πιάθα, ε νπνία ζπλήζσο μεπεξλά 

ην θξηηηθφ φξην ηεο ζηέλσζεο ηνπ 75%, αλεπξίζθεηαη ζην εγγχηαην ζεκείν ηεο 

έθθπζεο ηνπ πξνζζίνπ θαηηφληα θιάδνπ ,θεξφκελν  θαη σο widow maker. Η εληφπηζε 



117 

 

επίζεο ησλ αιινηψζεσλ απηψλ ζπλήζσο βξίζθεηαη ζηηο εγγχηαηεο ηεο έθθπζεο ησλ 

αξηεξηψλ πεξηνρέο, νη νπνίεο κάιηζηα πεξηθιείνπλ ζπλήζσο θαη αζηαζείο πιάθεο, 

γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηε κεγαιχηεξε δηάκεηξν ηνπ απινχ άξα θαη ηελ επρέξηα 

αλάπηπμεο κεγαιπηέξσλ ζε κέγεζνο πιαθψλ θαη κεγαιχηεξε δηαηκεηηθή ηάζε, 

γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά πην επηξξεπήο ζε ξήμε.  (193) 

     O ιφγνο πνπ απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

αγγείνπ, είλαη φηη απφ εθεί μεθηλά ε αηκάησζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ 

ζπλνιηθνχ κπνθαξδηαθνχ ηζηνχ, ζε αληίζεζε κε ηε δεμηά ζηεθαληαία αξηεξία, ε 

νπνία αηκαηψλεη έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ηνπ κπνθαξδίνπ ηνπ νπηζζίνπ ηνηρψκαηνο ηεο 

αξηζηεξήο θνηιίαο κέζσ ηνπ νπηζζίνπ θαηηφληα θιάδνπ πνπ παξέρεη. Ο κεραληζκφο 

ζε πεξηζηαηηθά αηθλίδηνπ ζηεθαληαίνπ  ζαλάηνπ είλαη ε επαγσγή θνηιηαθψλ 

αξξπζκηψλ θαη ηληδηζκνχ, κεηά απφ ζπαζκφ ηεο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο, (146) αιιά 

θαη αξξπζκηψλ νη νπνίεο εθιχνληαη απφ ην κπνθάξδην ην ίδην, αθφκε θαη ζε κηθξήο 

έθηαζεο αζεξσκαηνζθιεξπληηθήο λφζνπ, πνπ σζηφζν κηθξά ηζραηκηθά επεηζφδηα 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηθξέο νπιψδεηο εζηίεο, αξθεηέο φκσο γηα λα εγείξνπλ 

δηαηαξαρέο ηεο αγσγηκφηεηαο ηνπ εξεζηζκαηαγσγνχ ζπζηήκαηνο. (194) Η ζξφκβσζε 

ζεσξείηαη δεπηεξνπαζήο εθδήισζε ηνπ αξρηθνχ νμέσο ζηεθαληαίνπ γεγνλφηνο, 

εμαξηάηαη απφ ηελ αηκνδπλακηθή θαηάζηαζε ηνπ θάζε αζζελνχο θαη  ν ζπαζκφο θαη 

ε δηαηαξαρή ηεο αηκάησζεο ηνπ κπνθαξδίνπ είλαη ην ελαξθηήξην γεγνλφο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε εκθξάγκαηνο (195)  

     Σν πξψην ζθέινο ηεο έξεπλαο αλαθέξεηαη ζηε κέηξεζε ηνπ απινχ ηεο 

ζηεθαληαίαο αξηεξίαο, ν νπνίνο θαηά ε λεθξνηνκή θαη ηε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε 

αξγφηεξα, εθηηκήζεθε νηη παξνπζίαδε ζεκαληηθνχ βαζκνχ ζηέλσζε νθεηιφκελε ζε 

παξνπζία αζεξσκαηνζθιεξπληηθήο λφζνπ. Η πξψηε εθηηκεζε ηεο ηζηνινγηθήο 

εμέηαζεο θαηαγξάθεθε θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε απφ πξφγξακκα αλάιπζεο 

εηθφλαο , γηα αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ ηεο ζηέλσζεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

δχν κεζφδσλ κέηξεζεο ζπγθξίζεθαλ , ψζηε λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

εγθπξφηεηα-αθξίβεηα ηεο ηζηνινγηθήο εθηίκεζεο, κηα θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο 

ζηέλσζεο ηνπ απινχ  κηθξνζθνπηθά ελέρεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ν ππνθεηκεληθφο 

παξάγνληαο.  

     Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη κέζνδνη κέηξεζεο κε απεηθνληζηηθέο 

κεζφδνπο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ ζε πνιινχο ηχπνπο αγγείσλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο απινχο καζεκαηηθνχο ηχπνπο βαζηδφκελνη ζηηο κεηξήζεηο ηεο 

δηακέηξνπ ηνπ αγγείνπ θαη ηνπ ελαπνκείλαληα απινχ,σζηφζν ε  πνηθηιφηεηα ησλ 

ζρεκάησλ πνπ ιακβάλεη κεηά ηηο επεμεξγαζίεο ην αγγείν, φπσο εκθαλίδεηαη ζην 

πιαθίδην θαη ε κνξθνινγία ηεο πιάθαο δελ θαζηζηνχλ θάηη ηέηνην εχθνιε ππφζεζε 

θαη αξθεηά αμηφπηζηα ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ.(196) 

     Η δεκνζίεπζε νινέλα θαη κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ κειεηψλ νη νπνίεο ηνλίδνπλ ελ 

αλεμαξηεζία ηνπ βαζκνχ ηεο ζηέλσζεο ζηα ζηεθαληαία αγγεία ζε ζρέζε κε ηελ 

έθιπζε νμέσλ επεηζνδίσλ θαη θπξίσο αηθληδίνπ ζαλάηνπ, αιιά ηε ζπζρεηίδνπλ κε 

παξακέηξνπο φπσο ε ζχλζεζε, ε εληφπηζε θαη ε έθηαζε ζην αξηεξηαθφ δέληξν 

αζεξσκαηνζθιεξπληηθψλ αιινηψζεσλ έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ ακθηζβήηεζε 

παιαηφηεξσλ απφςεσλ, φπσο ην φηη ε ζηεθαληαίνο ζάλαηνο είλαη απνηέιεζκα 

εθηεηακέλεο κπνθαξδηαθήο δπζιεηηνπξγίαο νθεηιφκελεο ζε ζνβαξή 
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αζεξσκαηνζθιεξπληηθή λφζν,ηεο νπνίαο ε εμέιημε απνηεινχζε γεγνλφο απφηνθν ηεο 

γήξαλζεο (197), ελψ είλαη απνδεδεηγκέλν απφ αξθεηνχο ζπγγξαθείο πιένλ ζήκεξα 

φηη ηα πξφζθαηα εκθξάγκαηα έρνπλ εληφπηζε ε νπνία  αληηζηνηρεί ζε αλαηνκηθέο 

πεξηνρέο ηεο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο ε νπνία παξνπζηάδεη κεηξίνπ βαζκνχ ζηέλσζε 

ηνπ απινχ, αθφκε θαη κηθξφηεξε ηνπ 60%. (198). 

      Σέινο, ην φηη ε αζεξσκαηνζθιήξπλζε απνηειεί κηα νληφηεηα πνπ δελ θάλεη 

δηάθξηζε ζηηο ειηθίεο θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην ¼ ησλ πεξηζηαηηθψλ αηθληδίνπ 

ζαλάηνπ ζε άηνκα θάησ ησλ 35 εηψλ απνδίδεηαη ζε ζηεθαληαία λφζν, νη νπνίεο 

κάιηζηα θαίλεηαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε δνκή, ηλψδε θαη ειαζηηθή ζχζηαζε θαη 

ζπλεπψο ζπάληα ζπλππάξρνπλ ζξφκβνη. (199). 

     ηελ παξνχζα έξεπλα, πξνέθπςε απφ ηελ νκάδα ησλ αζζελψλ νηη ν κέζνο φξνο 

ηεο ζηέλσζεο θαηά ηελ ηζηνινγηθή κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ ιεθζέλησλ ηνκψλ 

ήηαλ 87,3% γηα 180 πεξηζηαηηθά. Ο κέζνο φξνο ηεο ζηέλσζεο πνπ πξνέθπςε κεηά 

ηελ ςεθηαθή κέηξεζε ήηαλ 86,1%, δει κφιηο 1,2 % απφθιηζε ζε ζρέζε κε ηελ 

ηζηνινγηθή. Απηφ βέβαηα ζε θακκία πεξίπησζε δελ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα , πνπ παξαηεξήζεθαλ πνιχ κεγάιεο απνθιίζεηο, ηφζν ζεηηθέο, φζν 

θαη αξλεηηθέο, δει πξφθεηηαη θαη γηα ππεξεθηίκεζε καθξνζθνπηθά ηνπ ζηελσζέληνο 

απινχ αιιά θαη ππνηίκεζή ηνπ θαηά ηελ πξψηε εμέηαζε. πγθεθξηκέλα, βξέζεθαλ 

101 πεξηπηψζεηο απφ ηηο 180 ζπλνιηθά παξαηεξήζεηο ζηηο  νπνίεο ε ςεθηαθά 

κεηξνχκελε ζηέλσζε βξέζεθε κηθξφηεξε απφ ηελ αξρηθά εθηηκεζείζα, ελψ ζηα 

ππφινηπα 79 πεξηζηαηηθά ε ζηέλσζε πνπ κεηξήζεθε ήηαλ κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηε 

κηθξνζθνπηθή.  

      ηελ πξψηε πεξίπησζε (ηεο αξλεηηθήο απφθιηζεο), ε κέζε ηηκή ηεο απφθιηζεο 

βξέζεθε 9,34 κνλάδεο κε εχξνο ηηκψλ 0,2-32,4, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ε κέζε 

ζεηηθή απφθιηζε ήηα 9,17 κνλάδεο, κε εχξνο ηηκψλ 0,2-54,2. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη 

φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε, 36 απφ ηηο 101 κεηξήζεηο βξέζεθαλ λα έρνπλ πάλσ απφ 

10 κνλάδεο απφθιηζε (πεξίπνπ ε 1 ζηηο 3), ελψ αλαιπηηθφηεξα απφ 10-20 κνλάδεο 

απφθιηζε παξνπζίαζαλ 25 πιάθεο, 8 πιάθεο 20-30 κνλάδεο θαη ηέινο 3 πιάθεο 

εκθάληζαλ απφθιηζε 30-32,4 κνλάδεο. Αληίζηνηρα, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, 27 απφ 

ηηο 79 κεηξήζεηο εκθάληζαλ πάλσ απφ 10 κνλάδεο δηαθνξά( 34%), ελψ 

αλαιπηηθφηεξα  20 απφ απηέο απέθιηζαλ θαηά 10-20 κνλάδεο, 4 θαηά 20-30 θαη 3 

θαηά  46,8-54,2 κνλάδεο.  

      Κνηλφο παξνλνκαζηήο είλαη φηη νη ιηγφηεξν ζπγθιίλνπζεο παξαηεξήζεηο έγηλαλ 

ζε πιάθεο νη νπνίεο παξνπζίαδαλ έλα αδηακθηζβήηεην αμηνινγήζηκν πνζνζηφ 

ζηέλσζεο, αιιά θπκαηλφηαλ ζε επίπεδν 50-80%, ελψ ζε πιάθεο νη νπνίεο εκθάληδαλ 

ηθαλφ βαζκφ αιινηψζεσλ, νη νπνίεο έηεηλαλ πξνο απφθξαμε ηνπ απινχ νη απνθιίζεηο 

ήηαλ ζαθψο κηθξφηεξεο. Αλάινγεο παξαηεξήζεηο ζην παξειζφλ απφ ηξίηνπο 

κειεηεηέο έρνπλ δείμεη φηη ηαχηηζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηαγξάθεηαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ε ζηέλσζε είλαη κηθξφηεξε ηνπ 30% ή κεγαιχηεξε ηνπ 70%. 

Φαίλεηαη φηη ε δηαθνξεηηθή κνξθνινγία πνπ έρεη θάζε πιάθα δπζθνιεχεη ηελ 

πηνζέηεζε ελφο ζηαζεξνχ κνληέινπ ηεο πνπ ζα ρξεζηκεχεη ζαλ κέηξν αλαθνξάο, 

ψζηε λα βειηησζεί ε αθξίβεηα ηεο εμέηαζεο. (200)  

      Αλάινγε απφπεηξα πνπ έγηλε απφ δηαθνξεηηθή νκάδα, έδεημε κηα ηάζε γηα 

εθηίκεζε ηνπ απινχ ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ πξαγκαηηθνχ, ην νπνίν πνιιέο θνξέο 
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μεπεξλνχζε ζε απφθιηζε ην 13-15%, γεγνλφο πνπ απνδφζεθε ζε βηαζχλε εμαγσγήο 

απνηειέζκαηνο, αιιά θαη απηνπεπνίζεζεο ησλ εμεηαζηψλ ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα 

ησλ εθηηκήζεψλ ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ε νκάδα απηή απαξηηδφηαλ απφ πνιχ έκπεηξνπο 

κειεηεηέο ζε απηφ ην πιηθφ θαη ζχκπλνηα απφςεσλ φζν θαηεγνξηνπνχζαλ ην βαζκφ 

ηεο ζηέλσζεο ζε θάπνηα θαηεγνξία (0-25%, 25-50%, 50-75% θαη 75-100%)(201) 

Σέινο, κηα αθφκε πηζαλή θαηάμε ησλ αζεξσκαηνζθιεξπληηθψλ πιαθψλ κε βάζε ηελ 

νπνία ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ηα πεηξάκαηα θαη ζα αμηνινγνχληαλ ηα απνηειέζκαηα 

ήηαλ αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ ηεο ζηέλσζεο αιιά κε βάζε ην είδνο ηεο πιάθαο, 

ηλψδνπο (δει VC ηχπνπ) ή ιηπψδεο. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πιαθψλ 

απεδείρζε ηλνιηπψδεο σζηφζν φπνηε επηθξάηεζε ε παξνχζα.  (202) 

      εβφκελνη ην θξηηηθφ φξην πνπ αλαθέξεηαη κέρξη ζήκεξα βηβιηνγξαθηθά (cut off 

point 75%), ππνδηαηξέζακε ην ζχλνιν ησλ δεηγκάησλ ζχκθσλα κε απηφ, γηα λα 

εμεηάζνπκε ηηο δηαθνξέο πνπ πηζαλψο λα πξνθχςνπλ αλάκεζα ζηηο πεξηεθηηθφηεηεο 

ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ πιαθψλ απηψλ, αλ δειαδή έρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ηηο θαζηζηνχλ πεξηζζφηεξν επηθίλδπλεο απφ ηηο δεχηεξεο. Αλάκεζά ηνπο πξνέθπςε 

ζηελ πνξεία νηη ππήξραλ νξηζκέλα πεξηζηαηηθά ζηα νπνία ν απιφο ήηαλ ιηγφηεξν 

ζηελσκέλνο απ νηη πεξηγξαθφηαλ, κηα θαη φια ηα δείγκαηα έηπραλ θαη δεχηεξεο 

αμηνιφγεζεο απν ηνλ εμεηαζηή αθφκε θαη αλαζχξζεθαλ απφ αξρείν. 

       Μεηά ηελ ςεθηαθή κέηξεζε, βξέζεθαλ 21 πεξηζηαηηθά ζηα νπνία ν ηειηθά 

κεηξεζείο απιφο ήηαλ ζηελσκέλνο θαηά πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 75% θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αληηζέησο ήηαλ κεγαιχηεξνο. Απηφ ην εχξεκα ζπλάδεη κε ηελ 

αξρηθή παξαηήξεζε νηη ε νπηηθή καθξνζθνπηθή εμέηαζε είλαη παξαπιαλεηηθή 

πνιιέο θνξέο, αιιά θαη ην νηη ν αηθλίδηνο ζηεθαληαίνο ζάλαηνο δελ είλαη 

απνθιεηζηηθά απφηνθν ηεο κεγάιεο (>75%) ζηέλσζεο ηνπ απινχ, αιιά ζπλδπαζκνχ 

θαη αιιειεπίδξαζεο ηεο ίδηαο ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο 

(αηκαηνινγηθή θαηάζηαζε, δνκή αγγείνπ, stress θαηάζηαζε αζζελνχο), αιιά θαη ηεο 

έληαζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αιιαγψλ πνπ γίλνληαη ελδνπιαθηθά, (αξηεξηαθή 

αλαδηακφξθσζε, ελδνπιαθηθή αηκνξξαγία). 

      Γηα ην ιφγν απηφ,ε παξνπζία αζεξσκαηνζθιεξπληηθήο λφζνπ ζηα ζηεθαληαία 

αγγεία αλεμαξηήησο έθηαζεο θαη ζνβαξφηεηαο νθείιεη λα αθππλίδεη ηνλ εμεηαζηή θαη 

λα αλαδεηά ζηνηρεία πνπ ηελ επηβεβαηψλνπλ ζην κπνθάξδην(ηζηνινγηθά θαη 

καθξνζθνπηθά), αιιά ελίνηε  αθφκε θαη ζην πεξηθαξδηαθφ πγξφ(αλίρλεπζε δεηθηψλ 

νμείαο κπνθαξδηαθήο ηζραηκίαο) (203) 

     Η δηαθνξά ζηηο κεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηφζν ηηο ζεηηθέο απνθιίζεηο φζν θαη ηηο 

αξλεηηθέο νθείιεηαη ζε ηθαλφ αξηζκφ παξαγφλησλ. Αξρηθά ζηελ εθ πξψηεο φςεσο 

ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ηνπ παξαηεξεηή, απηή ε νπνία ζπκβαίλεη θαηά ηε δηελέξγεηα 

ηεο λεθξνηνκήο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο παξνπζίαο ηεο ή κε θαη ηεο έθηαζεο ηεο λφζνπ 

δελ γίλεηαη ζπρλά. Απηφ νθείιεηαη σο πξνο έλα κέξνο ζηελ αδπλακία ηνπ ηδίνπ ηνπ 

εμεηαζηνχ  λα ηελ αμηνινγήζεη, είηε ειιηπνχο γλψζεο θαη εθπαίδεπζεο, ηερληθήο θαη 

εκπεηξίαο είηε ιφγσ βεβηαζκέλεο εθηίκεζεο.(204)(205) 

     Γελ είλαη θαζφινπ ζπάλην ην θαηλφκελν λα απνδίδεηαη  ρσξίο αηηηνινγηθή εμέηαζε 

ή κεηά απφ ιήςε βεβηαζκέλσλ ηνκψλ ν ζάλαηνο ζε ζνβαξνχ βαζκνχ ζηεθαληαίν 

ζάλαην, ηδηαίηεξα ζε ειηθησκέλα άηνκα , κε ην ζθεπηηθφ ηνπ 75%, oηη ζηηο 

πξνρσξεκέλεο ειηθίεο πνζνζηφ ζηέλσζεο αθφκε θαη κηθξφηεξν ηνπ 75% , ην 
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κπνθάξδην ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ έρεη ζπζζσξεχζεη θάπνηνπ βαζκνχ παζνινγία, 

εθπίπηεη ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ.(205)(206)  

      Η ιαλζαζκέλε απηή αξρηθή εθηίκεζε  έρεη σο απνηέιεζκα αθ ελφο λα απνδίδεηαη 

ιαλζαζκέλα θαη βεβηαζκέλα ν ζάλαηνο ζε λφζν ηεο νπνίαο ε εθηηκεζείζα έθηαζε δελ 

πθίζηαηαη, αιιά θαη ζηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ ζπλήζσο παξνπζηάδνληαη αλά ηα 

ηκήκαηα ππεηζέξρνληαη πεξηζηαηηθά ηα νπνία δελ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο αηθλίδηνη 

ζηεθαληαίνη ζάλαηνη. Δπηπξφζζεηα, αθφκε θαη αλ αμηνινγεζεί ε λφζνο λεθξνηνκηθά 

θαη  ιεθζνχλ ηνκέο πξνο ηζηνινγηθή εμέηαζε, ν εμεηαζηήο πνπ αλαιακβάλεη λα ζέζεη 

ηε δηάγλσζε θάλεη κηα ππνθεηκεληθή εθηίκεζε θαη φρη αληηθεηκεληθή.Τπάξρνπλ 

κειέηεο νη νπνίεο αλαθέξνπλ ηελ παξάκεηξν απηή σο πνιχ ζεκαληηθή ζηελ εμαγσγή 

ηνπ ηειηθνχ πνξίζκαηνο.( 204)(207) 

     ηε ζπλέρεηα, εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη  ην ζθάικα ην νπνίν ππεηζέξρεηαη ζηε 

κέηξεζε κεηά ηελ επεμεξγαζία ηζηψλ κεηά ηελ θνξκφιε θαη ηελ παξαθίλσζε. Ο 

ηζηφο ζπξξηθλψλεηαη, πηζαλψο ιφγσ ηεο αθπδάησζεο  νπφηε ε κεηέπεηηα εθηίκεζε 

είλαη ζαθψο κηθξφηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ πνιιά απφ ηα ζπζηαηηθά ηεο 

πιάθαο θαη  πξνεμέρνπζαο ζεκαζίαο ε ρνιεζηεξφιε είλαη ζε δηαιπηή κνξθή  θαη 

ράλεηαη έηζη ζεκαληηθφο φγθνο ηεο. (208)(209)(210) Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε 

παξαπιαλεηηθή εηθνληθή ζηέλσζε ηνπ απινχ ηελ νπνία θέξεηαη λα παξνπζηάδεη ε 

αξηεξία θαηά ηελ in vivo  εθηίκεζή ηνπ , φηαλ ην αγγείν βξίζθεηαη αθφκε κέζα ζην 

επηθαξδηαθφ ιίπνο ή αθφκε θαη ζην κπνθάξδην, ελψ δέρεηαη πίεζε απφ ηνλ 

πεξηβάιινληα ηζηφ θαη ιαλζαζκέλα θαίλεηαη ζηελσκέλνο ν απιφο, ελψ ε ζηέλσζε 

φηαλ απηή πξαγκαηηθά πθίζηαηαη ππεξεθηηκάηαη ή ιφγσ απιήο ζχκπησζεο ηνπ 

αξηεξηαθψλ ηνηρσκάησλ ιαλζαζκέλα εθιακβάλεηαη σο κείσζε ηνπ απινχ. (3)(211) 

     Μεγάιν θαη ίζσο ηνλ πην βαζηθφ παξάγνληα ζηελ απφθιηζε εθηίκεζεο ηεο 

πξαγκαηηθήο ζηέλσζεο ηνπ απινχ παίδεη ην ζρήκα ηνπ. Καη απηφ, γηαηί νη πιάθεο δελ 

αλαπηχζζνληαη κε νκνηφκνξθν ηξφπν, ιφγσ ηεο ηπραίαο θαηαλνκήο ηνπ 

αζεξσκαηψδνπο πιηθνχ ζην ηνίρσκα ηνπ αγγείνπ. Δηζη, έρνπλ βξεζεί δχν 

επηθξαηέζηεξνη ηχπνη ζηέλσζεο, ν έθθεληξνο θαη ν θεληξηθφο. Καη ελψ ζηελ δεχηεξε 

πεξίπησζε ην απνηέιεζκα πνπ πξνθαιείηαη είλαη ζαθέζηεξν, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

έθθεληξεο αλάπηπμήο ηνπ κπνξεί λα κεγαιψζεη ζε ζρήκα δίθελ κηζνθέγγαξνπ, κηα 

έγεξζε ε νπνία δελ αθνξα φιε ηελ πεξηθέξεηα ηνπ ηνηρψκαηνο θαη ζρεηίδεηαη κε 

κεγάιε ζηέλσζε, ελψ ηέινο ν δεχηεξνο ππνηχπνο , πνιχκνξθνο εθθεληξνο δελ έρεη 

ζπγθεθξηκέλν ζρήκα θαη πξνθαιεί ζηέλσζε αλάινγε κε ηελ θεληξηθή αλάπηπμε. (18) 

Σν ζρήκα επίζεο ηεο πιάθαο, ζε ζπλέξγεηα κε ηε ζχζηαζή ηεο, είλαη ππεχζπλα θαη 

γηα ηελ πξφθιεζε ζπκπησκαηνινγίαο ζηεθαληαίαο λφζνπ, ηδηαίηεξα ζηελ παξνπζία 

ηεο ζηαζεξνχο θαη αζηαζνχο ζηεζάγρεο. (212) 

      Η ηζηνινγηθή εμέηαζε νθείιεη ελδειερψο λα γίλεηαη, αθφκε θαη αλ ε 

καθξνζθνπηθή εθηίκεζε είλαη αξθεηά πεηζηηθή γηα θάζε εμεηαζηή θαη απηφ γηαηί 

φπσο πξναλαθέξζεθε ε καθξνζθνπηθή εθηίκεζε είλαη ππνθεηκεληθή. Τπάξρνπλ 

θαηαγεγξακκέλεο πεξηπηψζεηο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθεία πνπ ελψ ηνκέο ειακβάλνλην    

απφ ηα ζηελσκέλα ζεκεία ηεο αξηεξίαο, αθφκε θαη ε απινχζηεξε 

επεμεξγαζία¨αηκαηνμπιίλεο εσζίλεο είλαη δαπαλεξή γηα ην θάζε εξγαζηήξην θαη 

γίλνληαη θαη επηινγήλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κεηά απφ εηδηθή παξαγγειία 

(213)(214) Καη απηφ είλαη ην κείδνλ πξφβιεκα ζηε εμαγσγή επαθξηβψλ 
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απνηειεζκάησλ, κηα θαη ζπλήζσο νη δηελεξγνχληεο ηε λεθξνηνκή εθηηκνχλ ην ζνβαξφ 

βαζκφ ηεο ζηέλσζεο ,ν νπνίνο γηα ηα δεδνκέλα ησλ πεξηζζνηέξσλ είλαη κεηαμχ ηνπ 

40- 70% (215)(216).  

     Άιιεο δχν ζεκαληηθέο παξάκεηξνη , νη νπνίεο ζπλήζσο παξαιείπεηαη λα 

αμηνινγεζνχλ  θαη λα πξνζκεηξεζεί ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εμέιημε ηεο παζνγέλεηαο 

θαη ηηο εθδειψζεηο ηεο λφζνπ είλαη αθ ελφο ην ζρήκα ηεο πιάθαο, ν ηξφπνο δει πνπ 

αλαπηχζζεηαη ε πιάθα ζην ηνίρσκα ηνπ αγγείνπ , θαη αθ εηέξνπ ε έθηαζε ησλ 

αζεξσκαηνζθιεξπληηθψλ αιινηψζεσλ ζην ζηεθαληαίν αξηεξηαθφ δέληξν. Η 

αλάπηπμε ηεο αζεξσκαηνζθιεξπληηθήο πιάθαο κπνξεί λα είλαη ζπγθεληξηθή, 

έθθεληξε-πξνζεθβνιή ελφο πεπαρπζκέλνπ ζεκείνπ ζηνλ απιφ ηνπ αγγείνπ- πηζαλφλ 

απφ ηνπηθή βιάβε θαη εμέιημή ηεο.(3) Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε νκαιή θπθινθνξία 

ηνπ αίκαηνο παξαθσιχεηαη, σζηφζν είλαη δηαθνξεηηθέο νη ηνπηθέο πηέζεηο  θαη stress 

πνπ αζθείηαη ζε θάζε πεξίπησζε , νπφηε πνηθίιινπλ θαη νη πηζαλφηεηεο λα 

εκθαληζηεί έλα νμχ ζηεθαληαίαν επεηζφδην, κηα θαη απηά εθδειψλνληαη ζε ζηελή 

ζπζρέηηζε κε ην είδνο ηεο πιάθαο θαη ηελ αλαινγία ηεο θαηαλνκήο ησλ ζπζηαηηθψλ 

ηεο ζε θάζε ζεκείν απηήο.(216) 

     Δπηπξφζζεηε παξάκεηξνο ε νπνία δελ αμηνινγείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο πεξηπηψζεηο αηθληδίνπ ζηεθαληαίνπ ζαλάηνπ είλαη ε έθηαζε 

ησλ αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ νη νπνίεο παξφιν πνπ κπνξεί λα κελ πξνθαινχλ 

αμηφινγν βαζκφ ζηέλσζεο θαηά ηα επξέσο απνδεθηά δεδνκέλα -75%-φηαλ απηέο 

είλαη εθηεηακέλεο θαη δε πεξηθιείνπλ απνηηηαλσζείζεο βιάβεο, πξνθαινχλ ζπλνιηθή 

δπζιεηηνπξγία ηεο αξηεξίαο , ηδηαίηεξα ζηελ ελδνηηθφηεηα θαη ζπζπαζηηθφηεηά 

ηεο.(117) Η δηαηαξαρή ηεο αγγεηνδηαζηαιηηθφηεηαο θαη αγγεηνζπζπαζηηθφηεηαο 

νδεγεί ηφζν ζε παξαθψιπζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο, φρη ηφζν ζηηο βαζηθέο ζηεθαληαίεο 

αξηεξίεο, φζν ζηνπο κηθξφηεξνπο θαη δηαγψληνπο θιάδνπο , πξνθαιψληαο ζηελ αξρή 

κηθξήο έθηαζεο, αζφξπβα ηζραηκηθά επεηζφδηα, ηα νπνία φζν πεξηζζφηεξν 

ζπζζσξεχνληαη, κνηξαία πξνθαινχλ νπιψδεηο εζηίεο ζην κπνθάξδην, απφ ηηο νπνίεο 

εθιχνληαη αξξπζκίεο (153)  

     Πξνθχπηεη απφ  ηηο αλσηέξσ παξαηεξήζεηο φηη αηθλίδηνο ζηεθαληαίνο ζάλαηνο 

κπνξεί λα πξνθχςεη αλεμαξηήησο ηεο βαξχηεηαο ηεο λφζνπ νζνλ αθνξά ην κέγηζην 

βαζκφ ζηέλσζεο πνπ πξνθαιεί, κηα θαη ζάλαηνο κπνξεί λα ζπκβεί ζε πεξηπηψζεηο 

πνιχ κηθξήο ζηέλσζεο, φπσο αλάινγα ζε πξνρσξεκέλε θαη επηπιεγκέλε λφζν λα κελ 

επέξρεηαη απηφο,ιφγσ φηη δελ ππάξρνπλ νη ππφινηπεο ηθαλέο(θαηά θχξην ιφγσ 

πεξηβαιινληηθέο) ζπλζήθεο. (217) (218) 

     πλνςίδνληαο, ε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη ζην βαζκφ ηεο ζηέλσζεο θαηά ηε 

καθξνζθνπηθή θαη  κηθξνζθνπηθή εμέηαζε νθείιεηαη ζε ππεξεθηίκεζε ηνπ απινχ 

θαηά ηε καθξνζθνπηθή εμέηαζε, ζε κηθξνζθνπηθά ππνδεέζηεξε απφδνζή ηεο ή θαη 

ηαπηφρξνλε ζπλχπαξμε θαη ησλ δχν παξακέηξσλ. Αξθεί λα επηζεκαλζεί φηη ην 

πνζνζηφ ην νπνίν εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα απσιεζζεί θαηά ηελ επεμεξγαζία ελφο 

ηζηνχ είλαη κεηαμχ 5-33%, θαη ζηελ πεξίπησζε ελφ ζηελσκέλνπ αγγείνπ απφ 

αζεξσκαηηθή πιάθα , φηαλ απηφο ν ηζηφο ππνζηεί επεμεξγαζία , ν απιφο παξακέλεη 

άζηθηνο ζηελ πξνγελέζηεξε κνξθή ηνπ , ελψ ν ππφινηπνο ηζηφο ηεο πιάθαο πθίζηαηαη 

απψιεηα.(210)  
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     Σέινο , πξέπεη λα αλαθεξζνχκε  ζηελ παξάκεηξν ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

αθνινπζεί θάζε εξγαζηήξην ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο αζεξσκαηηθήο 

λφζνπ. Δίζηζηαη ζε πνιιά φκνξα εξγαζηήξηα πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ νη 

ζηεθαληαίεο αξηεξίεο, λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά κήθνο θαη φρη εγθάξζηα δηαηνκή θαη 

δηάλνημή ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα θαηαζηξέθεηαη ην πξσηφηππν δείγκα θαη 

αθ εηέξνπ λα κε γίλεηαη ζσζηή εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ηεο ζηέλσζεο, παξά κφλν ε 

ζνβαξφηεηα θαη έθηαζε ηεο λφζνπ αδξά, θαη ηέινο νη ζηαηηζηηθέο πνπ εμάγνληαη απφ 

κειέηεο ζηα εξγαζηήξηα απηά λα κελ έρνπλ αθξηβείο αλαθνξέο ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ κε ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο πνπ έρνπλ εμάγεη απνηειέζκαηα βαζηδφκελα 

ζε ιήςε εγθάξζησλ ηνκψλ απφ ηα ζηεθαληαία.(219) 

      Σειηθά ν αηθλίδηνο ζηεθαληαίνο ηζραηκηθφο ζάλαηνο ζπληζηά θαηλφκελν ην νπνίν 

δε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην βαζκφ ηεο ζηέλσζεο πνπ πξνθαιεί ε αζεξσκαηηθή πιάθα, 

αιιά ζπλίζηαηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο (220) Δίηε ζε νμεία κπνθαξδηαθή 

ηζραηκία νθεηιφκελε ζε θάπνην λέν αγγεηαθφ επεηζφδην ζηελ πιάθα, ην νπνίν κπνξεί 

λα ζπκβεί αλεμάξηεηα κε ηνλ φγθν πνπ απηή θαηαιακβάλεη, αιιά κάιινλ απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο, ή λα νθείιεηαη ζε έλα αξξπζκηνγφλν επεηζφδην ην νπνίν δε 

ζρεηίδεηαη κε ελδνπιαθηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά ηε δηαηαξαρή ειεθηξηθψλ 

εξεζηζκάησλ θαη αγσγηκφηεηαο ζηα κπνθαξδηαθά θχηηαξα πνπ έρνπλ επηβηψζεη ή 

ζπλάπηνληαη ζε έλα παιαηά επνπισκέλε ηζραηκηθή κπνθαξδηαθή πεξηνρή, (221)(91) 

φπνπ νη ζπλεζέζηεξνπ ηχπνπ αξξπζκίεο πνπ εθιχνληαη είλαη ε θνηιηαθή ηαρπθαξδία, 

ν ηληδηζκφο αιιά θαη απνθιεηζκφο ηνπ θνιπνθνηιηαθνχ block (222)(223)(224) (225) 

(226) Ιδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ηέινο ,ζηελ ηαθηηθή πνπ εθαξκφδνπλ 

νξηζκέλνη εμεηαζηέο , ζε πεξηπηψζεηο πνπ αζεξσκαηηθή λφζνο κηθξήο έθηαζεο θαη 

απνπζίαο πξνεγεηζείζαο ζπκπησκαηνινγίαο, ν ζάλαηνο απνδίδεηαη ζηελ 

θαξδηνκεγαιία πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχεη απηά ηα πεξηζηαηηθά θαη ηηο αξξπζκίεο ή 

δπξπζκίεο πνπ μεθηλνχλ απφ απηή. (227)  

     Η αξρηθή καο ππφζεζε, φηη δελ ππάξρεη έλα ζηαληαξ φξην πάλσ απφ ην νπνίν 

αβίαζηα ε ζηέλσζε απφ κφλε ηεο απνηειεί αηηία ζαλάηνπ, ελψ πνζνζηά κηθξφηεξα 

απφ απηφ είλαη ακθηζβεηνχκελα επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλάο καο, φπνπ έλα πνζνζηφ ησλ δεηγκάησλ βξέζεθε λα έρεη βαζκφ ζηέλσζεο 

θάησ ηνπ cut off point πνπ νξίζακε ,(ην 75%,) φζνλ αθνξά ηελ νκάδα ησλ αζζελψλ. 

21 απφ απηά, δει 11%, πνζνζηφ ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη έλα 

ζηα δέθα πεξηζηαηηθά  πνπ ν ζάλαηνο απνδφζεθε ζε ζηέλσζε πάλσ ηνπ 75% ηειηθά 

δελ ηζρχεη.  Αληηζέησο, ζπλδξάκνπλ πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο απφ εθείλνλ ηεο 

ζηέλσζεο γηα ηελ  εκθάληζε νμέσλ ζηεθαληαίσλ επεηζνδίσλ θαη πνιχ ζπρλφηεξα 

αηθλίδηνπ ζηεθαληαίνπ ζαλάηνπ. 

     ηελ θαηεγνξία ησλ καξηχξσλ, εμεηάζηεθαλ 40 πεξηζηαηηθά αηφκσλ ηα νπνία 

απεβίσζαλ ζπλεπεία αηθλίδηνπ, βίαηνπ ζαλάηνπ, ζηελ πιεηνςεθία απηψλ απφ 

θαθψζεηο πξνθιεζείζεο απφ νδηθά ηξνραία αηπρήκαηα, αλζξσπνθηνληψλ, ρξήζε 

ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ  ή ηεθκεξησκέλνπ ηζηνξηθνχ επηιεπηηθψλ  

θξίζεσλ. Η κέζε ζηέλσζε πνπ ππνινγίζηεθε ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη 45,1 %, ε 

νπνία είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξφηεξε  απηήο ηεο κέζεο ηηκήο ηεο ζηέλσζεο 

ηεο νκάδαο ησλ αζζελψλ -86,1% Αμίδεη λα επηζεκαλζεί νηη αλάκεζα ζηα πεξηζηαηηθά 

απηά  ππήξραλ 6 αηνκα ηα νπνία ηα νπνία εκθάληζαλ βαζκφ ζηέλσζεο ησλ 
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ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ κεγαιχηεξν ηνπ 75%, ελψ 11 αθφκε είραλ βαζκφ ζηέλσζεο 

αλάκεζα 50-75%, ην νπνίν ζεσξείηαη ζνβαξφο απφ πνιινχο ζπγγξαθείο (215) 

     Αθφκε δει θαη ζε άηνκα ηα νπνία έθεξαλ ζεκαληηθνχ βαζκνχ ζηέλσζε ησλ 

ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ, ν ζάλαηνο ηειηθά πξνήιζε απφ εμσθαξδηαθή αηηία. Η πξψηε 

παξαηήξεζε είλαη φηη δελ είλαη ε παξνπζία αζεξσκαηνζθιεξπληηθήο λφζνπ πνπ 

πξνθαιεί πάληα αηθλίδην ζηεθαληαίν ζάλαην, αθφκε θαη αλ είλαη ζε πξνρσξεκέλν 

βαζκφ. Δλδνπιαθηθνί παξάγνληεο θαη ν παξάγνληαο αζζελήο παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν  

ζπγθξηλφκελνο κε πεξηζηαηηθά ηεο νκάδαο ησλ αζζελψλ  πνπ παξνπζηάδνπλ ζηέλσζε 

κηθξφηεξε ηνπ 75% απεβίσζαλ απφ απηή, ελψ άηνκα, αθφκε θαη πξνρσξεκέλεο 

ειηθίαο, κε ζνβαξφ βαζκφ ζηέλσζεο θαη ρσξίο γλσζηφ ηζηνξηθφ, απεβίσζαλ ηειηθά 

απφ δηαθνξεηηθή αηηία. 

     Γεχηεξε παξαηήξεζε είλαη φηη ην πνζνζηφ απφθιηζεο απφ ηε καθξνζθνπηθή 

εθηίκεζε  είλαη 4,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πεξηζζφηεξεο απφ ηε κέζε ηηκή ηεο 

ζηέλσζεο εθηηκεζείζαο καθξνζθνπηθά. -45,1 έλαληη 40,4%-  Αμίδεη επίζεο λα 

επηζεκαλζεί ε κεγάιε απφθιηζε ηεο ζηέλσζεο πνπ εκθαλίδνπλ νξηζκέλα πεξηζηαηηθά 

θαη ζηελ νκάδα ησλ καξηχξσλ εληνπίδνληαη πξνο ηα πάλσ, δει ππάξρνπλ 

πεξηζηαηηθά ζηα νπνία ε παξαηεξεηζείζα θαηά ηε λεθξνηνκή θαη ηζηνινγηθή εμέηαζε 

ζηέλσζε, δελ θαηαγξάθνληαη  ή φηαλ απηή έρεη θαηαγξαθεί είλαη ππνηηκεκέλε. Απηφ 

απνδίδεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηελ απφδνζε βαξχηεηαο απφ ηνπο δηελεξγνχληεο 

ηε λεθξνηoκή ζηελ εκθαλή αηηία ζαλάηνπ θαη φρη ζηα θαξδηαθά αίηηα, πνπ 

πεξηζζφηεξν θαηαγξάθνληαη ζαλ ηπραία ζπλνδά επξήκαηα.  

     εκαληηθή παξαηήξεζε ζπληζηά επίζεο φηη ζε άηνκα λεφηεξεο ειηθίαο 

εληνπίδνληαη ελδείμεηο αζεξσκαηηθήο λφζνπ, ε νπνία είλαη κε αγλνήζηκε. Γεγνλφο ην 

νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζεσξίαο φηη ε αζεξσκαηηθή λφζνο δελ είλαη 

πξννδεπηηθή θαη ζπζζσξεπηηθή κε ηελ ειηθία θαη ν βαζκφο ηεο ζηέλσζεο δελ 

ζεκαίλεη απηνκάησο παξνπζία ζνξπβσδψλ επεηζνδίσλ-ιφγσ ηεο πξνζαξκνγήο 

ηζνξξνπίαο ηνπ νξγαληζκνχ-, πνιιέο θνξέο κε αληηιεπηά απφ ηνλ ίδην ηνλ 

αζζελή.(228)(95)(216) (229) 

      Αλαθνξηθά κε ηελ κέρξη ζήκεξα δεκνζηεπκέλε βηβιηνγξαθία έρνπλ θαηά θαηξνχο 

πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο έξεπλεο πξνθεηκέλνπ  λα εθηηκεζεί ε αθξίβεηα κε ηελ νπνία 

κεηξάηαη θάζε θνξά ε ζηέλσζε ηνπ απινχ θαη ε εγθπξφηεηα θάζε αθνινπζνχκελεο 

κεζνδνινγίαο. H ζηεθαληαία αζεξσκάησζε απνηειεί ηε βαζηθνηεξε αηηία αγγεηαθήο 

ζλεζηκφηεηαο θαη γη απηφ επαλεηιιεκέλεο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα λα 

εξκελεπηνχλ ηα θαηλφκελα θαη νη ηειηθέο νδνί πνπ θαηαιήγνπλ ζε απηή.  (230) 

 Κνηλή παξάκεηξνο ε νπνία παξαηεξείηαη ζε φιεο  ζρεδφλ ηηο κειέηεο είλαη ε 

θαηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ ζε νκάδεο κε φξηα ζπγθεθξηκέλνπο βαζκνχο 

ζηέλσζεο, νη νπνίνη ηαπηίδνληαη θαη κεηαμχ ηνπο αλά ηηο δηάθνξεο έξεπλεο θαη απηέο 

είλαη ζηέλσζε εσο θαη 50% ηνπ απινχ, 50-75%, 75-90% θαη 90-100%, δειαδή  

ζρεδφλ απνθξαθηηθέο πιάθεο.  

     ηελ εθηίκεζή ηνπο κεηά ηελ κνληκνπνίεζή ηνπο, ν βαζκφο ηεο ζηέλσζεο ζην 

νπνίν ην θαηέηαζαλ δηέθεξε ζεκαληηθά απφ απηφ ηνλ νπνίν θαηεηαζζφηαλ πξν ηεο 

κηθξνζθφπεζεο. Αηφ ζεκαηλεη φηη ε απφθιηζε ζηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ηνπ 

βαζκνχ ηεο ζηέλσζεο αιιάδεη απφ ηελ αξρή πνπ ν ηζηφο είλαη θξέζθνο θαη in vivo,  
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ελψ αιιάδεη ηφζν θαη θαηά ηε κνληκνπνίεζε αιιά θαη θαηά ηελ παξαθίλσζε θαη ηελ 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, φπσο έρεη  αλαθεξζεί παξαπάλσ.Δηδηθψηεξα, φηαλ ν βαζκφο 

ηεο ζηέλσζεο είλαη αλάκεζα ζε ακθηζβεηνχκελν πνζνζηφ νξηαθφηεηαο, (50-75%), 

ηδηαίηεξα ζε νξηζκέλεο έξεπλεο (231), ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο, ελψ φζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο ηεο ζηέλσζεο αιιά θαη ζηηο κηθξφηεξεο πιάθεο, πνπ 

πξνθαινχλ ζηέλσζε κηθξφηεξε ηνπ 50% θαίλεηαη λα κελ ππάξρνπλ δσηηθέο 

δηαθνξέο.  

     Οπσο θαη λα έρεη σζηφζν, ε απνθπγή εθηίκεζεο ελφο βαζκνχ ζηέλσζεο θαη ε 

θαηάηαμή ηνπ ζε ζηαληαξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζπκβάιιεη ζηελ αλαθξηβή εμαγσγή 

απνηειεζκάησλ θαη ζην λα θαζνξίδεηαη έλα ζαθέο θξηηηθφ φξην αλαθνξάο (201). 

Δλδεηθηηθφ ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο ελδειερνχο κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο ησλ 

ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ θαη ηνπ ππνινγηζκνχ αθξηβνχο βαζκνχ ζηέλσζεο, είλαη ην 

γεγνλφο νηη ε απνπζία ηεο ηζηνινγηθήο εμέηαζεο ππεηζέξρεηαη κνηξαία σο ζθάικα 

ζηα δεδνκέλα πνπ εμάγνληαη θαηά θαηξνχο απφ έξεπλεο πνπ κφλν νπηηθά εμεηάδνπλ 

ηε ζνβαξφηεηα ηεο ζηέλσζεο ησλ ζηεθαληαίσλ, νη νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

δελ αλαθέξεηαη θαλ ζην επίπεδν ηνπ 75%  αιιά κεηαμχ 40-70 ή αθφκα θαη 80%. 

(232) 

     Ο αξηζκφο ησλ παξαηεξεηψλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε θάζε έξεπλα  είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ εμάγνληαη απφ 

απηέο, , κηα θαη ε ππνθεηκεληθή ηνπο αμηνιφγεζε είλαη απηή πνπ δηακνξθψλεη ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα θαη δελ είλαη απίζαλν λα παξνπζηάδνληαη απνθιίζεηο ζηηο 

εθηηκήζεηο ηνπο. (233) Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην θάζε 

πεξηζηαηηθφ θαηαηάζζεηαη απιά ζε θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο 

ζηέλσζεο, ρσξίο αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο, ππάξρεη ζρεδφλ απφιπηε ηαχηηζε ,αθφκε 

θαη ζε πνζνζηφ 95%, ελψ νη απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ παξαηεξεηψλ νθείινληαη θαη 

ζηε δηαθνξεηηθή εκπεηξία πνπ θαζέλαο θαηέρεη  ζηε κηθξνζθφπεζε (204).Σέινο, 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ, αιιά φρη απφιπην είλαη θαη ην πνζνζηφ ζχκπησζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ κεηαμχ παξαηεξεηψλ θαη ειεθηξνληθήο κέηξεζεο.  

     Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί νηη ελψ έρνπλ αζρνιεζεί πνιινί κε ηελ αλάιπζε ηνπ 

βαζκνχ ηεο ζηέλσζεο, δελ γίλεηαη αλαθνξά ή πεξηγξαθή ηεο έθηαζεο ηεο 

αζεξσκαηηθήο λφζνπ, ηελ εληφπηζε θαη  έθηαζε ησλ αιινηψζεσλ ζην αξηεξηαθφ 

δέληξν(208), αιιά θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δνκήο ηεο πιάθαο θαη ζπζρέηηζήο ηνπο 

(234).Τπάξρνπλ σζηφζν πεξηπηψζεηο πνπ κε βάζε ην βαζκφ ηεο ζηέλσζεο θαη ηελ 

έθηαζε ηεο λφζνπ ζην ζηεθαληαίν δέληξν, έρνπλ γίλεη παξαηεξήζεηο θαη πξνζπάζεηεο 

λα ζπζρεηηζηεί απηή θαζψο θαη ε εληφπηζή ηεο κε ηελ έθηαζε ησλ κπνθαξδηαθψλ 

εκθξαγκαηηθψλ νπιψλ  θαη ηεο δπζιεηηνπξγίαο  απηνχ (234) 

      χκθσλα κε απηέο, ε πξνθιεζείζα  κπνθαξδηαθή βιάβε ζε λνζνχληεο απφ 

αζεξσκαηνζθιεξπληηθή λφζν δελ είλαη αλάινγε κε ην βαζκφ ηεο ζηέλσζεο αιιά κε 

ηελ έθηαζε απηψλ (217) ,ελψ ζε έηεξε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αζζελείο  

πνπ θαηέιεμαλ απφ νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, πξνέθπςε φηη ν κέζνο βαζκφο 

ηεο πξνθιεζείζαο απφ ηελ αζεξσκάησζε ζηέλσζε ήηαλ θάησ ηνπ 50%. (117) 

Γεληθφηεξα, έρεη παξαηεξεζεί θαη αγγεηνγξαθηθά φηη ζπλήζσο ηα νμέα ζηεθαληαία 

επεηζφδηα  ζπκβαίλνπλ ζε πεξηνρέο φπνπ ε ζηέλσζε είλαη κεζαίαο ζνβαξφηεηαο. Σα 

επεηζφδηα πνπ επάγνληαη απφ απηά είλαη απνηέιεζκα πεξηζζφηεξν  ηνπ αξηζκνχ ηνπο 
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θαη ηεο εθηεηακέλεο ζε κήθνο ζηέλσζεο πνπ πξνθαινχλ παξά ηεο κεγάιεο έθηαζεο 

πνπ πξνθαιεί κηα θαη κνλαδηθή.   (235) .Οηαλ ε εμέηαζε ησλ ζηεθαληαίσλ γίλεηαη 

ελδειερψο, αθφκε θαη γηα ηελ πνηνηηθή ηνπο εμέηαζε, πεξηζζφηεξεο απφ κηα πιάθεο 

αλά εμεηαδφκελε θαξδηά ζπλήζσο αλεπξίζθνληαη , αθφκε θαη φηαλ ηα ζηεθαληαία 

αγγεία  ηέκλνληαη  επηκήθσο (236) Αιισζηε είλαη θνηλή δηαπίζησζε νηη νη 

κηθξνηεξεο θαη πνιππιπζέζηεξεο  πιάθεο είλαη νη πην επηθίλδπλεο ιφγσ ηνπ 

κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ηνπο θαη φρη ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ βαζκνχ ζηέλσζεο πνπ 

πξνθαινχλ.  

     Σν δεχηεξν  ζθέινο ηεο κειέηεο έρεη σο αληηθείκελν ηελ κέηξεζε ησλ πην 

ζπκπαγψλ ζπζηαηηθψλ ηεο πιάθαο θαη ηε ζπλεθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ νζνλ 

αθνξά ην πψο απηά ζπζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ ζηέλσζεο ηεο πιάθαο, αλ δειαδή  

απμάλνληαη θάπνηα απ απηά γξακκηθά θαη πνηα είλαη αλεμάξηεηα κεγέζε κεηαμχ ηνπο. 

Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε  αζεξσκαηηθή πιάθα είλαη κηα πνιπδχλακε, 

πνιπδηάζηαηε θαη πνιππαξαγνληηθή νληφηεηα, ε νπνία απνηειείηαη απφ πνιπάξηζκα 

ζπζηαηηθά, ηα νπνία ζπληζηνχλ αιπζίδα κεηαμχ ηνπο. Σα θχηηαξα πνπ ζπληζηνχλ ηα 

επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπο παξάγνπλ ζπλερψο έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ κεζνιαβεηψλ, 

εθθξαζηψλ ππνδνρέσλ, εμσθπηηάξηα νπζία θαη πξνζθνιιεηηθά κφξηα θαη πνιιά 

αθφκε δνκηθά ζπζηαηηθά απηήο  ηα νπνία δελ θαηέζηε  δπλαηφλ κε ηηο 

πξνζδηνξηδφκελεο απφ ην πξσηφθνιιν ηεο έξεπλαο κεζφδνπο λα πξνζδηνξηζηνχλ, ν 

ξφινο ηνπο φκσο ζπλεθηηκάηαη ζηελ αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ παξαηεξήζεσλ.Ο 

βαζκφο ηεο πξνππάξρνπζαο ζηέλσζεο δε ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζηεθαληαίσλ επεηζνδίσλ, φπσο ην έκθξαγκα θαη ε ζξφκβσζε, αληηζέησο ε δνκή ησλ 

πιαθψλ είληα απηή πνπ νδεγεί ζηηο αιιαγέο ζε απηέο θαη ηελ εκθάληζε ησλ 

θαηλνκέλσλ(237). 

     Σα ζπζηαηηθά πνπ επειέγεζαλ γηα λα κεηξεζεί ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπο είλαη ν 

ππξήλαο ηεο ρνιεζηεξφιεο, ν ψξηκνο αθπηηαξηθφο(ηλψδεο)  θαη ν θπηηαξηθφο 

ζπλδεηηθφο ηζηφο. Ο κπηθφο ηζηφο, δει ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ιείσλ κπηθψλ 

θπηηάξσλ ηνπ κέζνπ ρηηψλα είηε επάγνπλ ηε αχμεζε ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ 

θαη ηεο εμσθπηηάξηαο νπζίαο αιιά θαη ησλ θιεγκνλσδσλ ζηνηρείσλ, πρ 

ιεκθνθχηηαξα, αθξψδε καθξνθάγα, αιιά θαη ησλ θξπζηάιισλ αζβεζηίνπ 

εθηηκήζεθε ζε νξηζκέλν αξηζκφ πιαθψλ, κηα θαη ε κνξθνινγία έθαζηεο ηεο πιάθαο 

ήηαλ ην νδεγφ ζεκείν πνπ θαζφξηζε πνηα απφ ηα δνκηθά ηεο ζηνηρεία ήηαλ δπλαηφ κε 

ηελ ππαξρνπζα κέζνδν λα ππνινγηζζνχλ. Δπίζεο, ν ξφινο ηνπο αμηνινγείηαη 

γεληθφηεξα πεξηζζφηεξν πνηνηηθά παξά πνζνηηθά.  

     Σν ζχλνιν ησλ δεηγκάησλ πνπ εμεηάζακε δελ πεξηιάκβαλε παξά 4 πιάθεο νη 

νπνίεο έθεξαλ απνηηηαλσζείζεο πεξηνρέο. Γεληθφηεξα ζηηο κειέηεο πνπ δηελεξγνχληαη 

ζε ηπραίνπο πιπζεζκνχο, ζε αζζελείο νη νπνίνη είλαη θάησ ησλ 50 εηψλ  ε παξνπζία 

ησλ απνηηηαλψζεσλ ζηηο αζεξσκαηηθέο πιάθεο ζε νπνηαδήπνηε έθηαζε εθηηκάηαη φηη 

θηάλεη ην 85%, ελψ ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο απηή αγγίδεη ην 100%. Αμηφινγε είλαη ε 

παξαηήξεζε φηη νη γπλαίθεο είλαη επλνεκέλεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο ζηελ ρξνληθή 

εκθάληζε ησλ απνηηηαλψζεσλ, σζηφζν ε παξνπζία δηαβήηε επηζπεχδεη θαλεξά ηελ 

εκθάληζή ηνπο.Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη αιινηψζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ 

εκθαλίδνληαη ζε πιάθεο νη νπνίεο έρνπλ ππνζηεί επαλεηιεκέλα επεηζφδηα ξήμεο 

απηψλ θαη έρνπλ  ζηνηρεία ίαζεο, ελψ ζπάληα βξίζθνληαη ζε ηλναζεξψκαηα.Μάιηζηα, 
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ζε πεξηζζφηεξαλ απφ 50% ησλ ηλναζεξσκάησλ πνπ κειεηψληαη κεηαζαλάηηα 

αγγεηνγξαθηθά, νη απνηηηαλψζεηο απνπζηάδνπλ, ελψ είλαη παξνχζεο ζρεδφλ πάληα ζε 

φιεο ηηο ξεγκέλεο θαη ηαζείζεο πιάθεο. (103)  

      Σα επεηζφδηα ξήμεο ινηπφλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηέηνησλ 

αιινηψζεσλ ζηελ πιάθα θαη αληίζηξνθα ε έθηαζε ησλ αιινηψζεσλ απηψλ λα 

πξνθαιέζεη αηθλίδηα  ξήμε ηεο πιάθαο. Η παξνπζία απνηηηαλψζεσλ ζε κηα πιάθα 

είλαη πεξηζζφηεξα έλαο δείθηεο ηνπ ηξφπνπ πνπ έρεη αλαπηπρζεί παξά αζηάζεηαο. 

(238) Βέβαηα,ππάξρνπλ θαη κειέηεο νη νπνίεο επηκέλνπλ ζηε ζηαζεξνπνηεηηθή 

ηδηφηεηα ηνπ αζβεζηίνπ, φπσο νη Huang et al, νη νπνίνη έδεημαλ φηη ην αζβέζηην είλαη 

ζηαζεξνπνηεηηθή δχλακε, φπσο ην θνιιαγφλν ζηελ ηλψδε πιάθα,ελψ νη Shemesh et 

al έδεημαλ φηη αζζελείο κε αζηαζή ζηεζάγρε είραλ πςειφηεξα πνζνζηά αζβεζηίνπ  

απφ απηνχο κε έκθξαγκα κπνθαξδίνπ. (239) 

     Σα επεηζφδηα ηεο ξήμεο απηά νθείινληαη ζε αξθεηνχο πξάγνληεο. Η παξνπζία 

κηθξναπνηηηαλψζεσλ ζηελ ηλψδε θάςα δηπιαζηάδεη ην πεξηθεξηθφ stress πνπ απηή 

πθίζηαηαη, αθφκε θαη ζε πεξηνρέο πνπ απηφ δελ είλαη ην κεγαιχηεξν, φπσο ην θέληξν 

απηήο, ελψ ε παξνπζία ηεο ζηα πην επηθίλδπλα κέξε ηεο φπσο νη ψκνη ηεο, ηελ 

θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά επάισηε ζε ξήμε.Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη 

κεγαιχηεξεο έθηαζεο απνηηηαλψζεηο, -ζπλήζσο κε φξηαθφ ζεκείνν ην 1 ρηιηνζηφ-, 

εληνπηδφκελεο ζε βαζχηεξεο ζέζεηο ζηνλ έζσ ρηηψλα,  δε θαίλεηαη λα απμάλνπλ ην 

stress πνπ πθίζηαηαη ε θάςα νχηε λα κεηψλνπλ ηε κεραληθή ηεο ζηαζεξφηεηα. Η 

ηαπηφρξνλε παξνπζία απνηηηαλψζεσλ θαη ιηπηδηθνχ ππξήλα ,παξφιν πνπ απμάλεη ην 

stress , δελ ην απμάλεη αξθεηά ψζηε λα μεπεξλά ηα θξίζηκα φξηα (240) 

      Η αζβεζηνπνίεζε ηεο πιάθαο, πιελ πξνηφλ ίαζήο ηεο,θαζνξίδεηαη θαη  απφ ηελ 

παξνπζία  ζε απηή εηδηθψλ θπηηάξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ηξηρνεηδή ηεο 

κηθξνθπθινθνξίαο κε νζηενβιαζηηθνχ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο. ·ρεη δηαπηζησζεί 

παζνινγναλαηνκηθά φηη ηα ζπρλφηεξα ζεκεία ζράζεο ηεο θάςαο πνπ νδεγεί ζε ξήμε 

ηεο πιάθαο είλαη ζηε βάζε-απρέλα ηεο δηφγθσζεο. Η ζέζε απηή θαίλεηαη πσο είλαη 

ζεκείν κεγίζηεο θαηαπφλεζεο, ιφγσ φηη ε ηξηβή δηαρσξηζκνχ ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο 

είλαη κέγηζηε, αιιά ζην ίδην ζεκείν εμαζθείηαη θαη ε κεγίζηε εζσηεξηθή ηάζε 

εθειθπζκνχ, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη καιαθφο ιηπηδηθφο ππξήλαο.(155)  Δλαο θαη 

κνλαδηθφο απνηηηαλσκέλνο φδνο ζηελ θάςα ή θνληά ζε απηή είλαη αξθεηφο γηα λα 

κεηαηξέςεη επάισηε ηελ πιάθα, ελψ ε παξνπζία ηνπ δε ζρεηίδεηαη κε εθηεηακέλεο 

αζβεζηνπνηεηηθέο αιινηψζεηο ζηελ αξηεξία νχηε κε ππεξαζβεζηηαηκία ηνπ αζζελνχο. 

(241) 

     Οζνλ αθνξά ηελ παξνπζία θιεγκνλψδνπο δηήζεζεο, εθηηκήζεθαλ ζε πεξηζηαηηθά 

πνπ απηφ ζεσξήζεθε ζθφπηκν,δει φρη ζε πιάθεο ηχπνπ Vc, δει ηλψδεηο πιάθεο ή 

απνηηηαλσζείζεο πιάθεο,αιιά αμηνινγήζεθε ε παξνπζία ηνπο ζε θάπνηεο απφ απηέο 

νη νπνίεο πεξηέθιεηαλ κεγάια πνζνζηά ρνιεζηεξνιηθνχ ππξήλα θαη κηθξφηεξα ζε 

ζρέζε κε ηηο πξναλαθεξζείζεο πιάθεο πνζνζηά ψξηκνπ θαη θπηηαξηθνχ  ζπλδεηηθνχ 

ηζηνπ, κε κέζνδν πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αλάινγα θαη ζε άιιεο βηβιηνγξαθίεο ζην 

παξειζφλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ. (242)(243)  Καη απηφ, επεηδή ζε 

απηέο ηηο θαηεγνξίεο ε πιάθα είλαη ψξηκε θαη ε δηαδηθαζία ηεο πξννδνπ ηεο θαη 

ζπζζψξεπζεο επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ έρεη ειαηησζεί θαη ν ηλψδεο ηζηφο είλαη απηφο 

πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ ηε ζπληζηά θαη νη δείθηεο ελεξγφηεηαο ηεο  δελ 
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αμηνινγνχληαη ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ή ειάρηζηεο παξνπζίαο ηνπο. ηνλ παξφλ ππφ 

εμέηαζε πιεζπζκφ πιαθψλ, ιίγεο ήηαλ απηέο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη ζαλ 

ηλνιηπψδεηο, νπφηε λα ζπλνδεχνληαη απφ θπηηαξνβξίζεηα. 

      Η κεγαιχηεξε δηήζεζε(grade 1-2)  παξαηεξήζεθε ζε πιάθεο νη νπνίεο εκθάληδαλ 

κεηξίνπ βαζκνχ ζηέλσζε(50-75%). Αληίζεηα, ζηελ θαηεγνξία ησλ πην επκεγέζσλ 

πιαθψλ (ζηέλσζε 90-100%) φπνπ απνηεινχληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηλψδε 

ζπλδεηηθφ ηζηφ ν βαζκφο δηήζεζεο είλαη grade 1. Φαίλεηαη ινηπφλ ε θιεγκνλψδεο 

δηεξγαζία ζπλνδεχεη πεξηζζφηεξν ηε ρνιεζηεξηληθή δηήζεζε, κε θχξην παξάδεηγκα 

ηελ παγίδεπζε ησλ ζηαγνληδίσλ ηνπ ιίπνπο ζηα καθξνθάγα θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

αθξψδε. Σα ιηπνθάγα απηά άιισζηε κνλνθχηηαξα απφ αξθεηνχο ζεσξνχληαη ζαλ 

πξνκελπηέο ηεο αλάπηπμεο ηεο λφζνπ θαη ιηγφηεξν ζαλ απνδεηθηηθφ πξνρσξεκέλεο 

βιάβεο, δεδνκέλνπ ην φηη ζπληζηνχλ θαη απφ ηηο πξσηαξρηθέο αιινηψζεηο ζηηο 

κηθξφηεξεο βιαβεο. (244) Αιισζηε, ε ηειηθή κνξθή φισλ ησλ αζεξσκαηηθψλ 

πιαθψλ είλαη ε ηλψδεο κνξθή, ζαλ κηα θπζηνινγηθή δηεξγαζία επνχισζεο, 

ζεσξψληαο ηελ αζεξσκαηηθή πιάθα ζαλ κηα θιεγκνλψδε δηεξγαζία σο απάληεζε ζε 

ελδνζειηαθή βιάβε, ε νπνία ζηαδηαθά επνπιψλεηαη. 

      Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα απνηειέζκαηα βαζίδνληαη πάλσ ζηηο ππνθεηκεληθέο 

εθηηκήζεηο ηνπ παξαηεξεηή πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν ζηελ αθξίβεηα ελφο 

πξνγξάκκαηνο. Σα καθξνθάγα αθξψδε δελ κπνξνχλ λα ηαπηνπνηεζνχλ απφιπηα κε 

θαλέλα άιιν ηξφπν  πιελ ηεο ρξήζεο αλνζνηζηνρεκηθψλ κεζφδσλ.Η δπζθνιία 

δηαρσξηζκνχ θπηηάξσλ φπσο κεγάισλ ιεκθνθπηηάξσλ, καθξνθάγσλ αιιά θαη 

θάπνησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ είλαη πνιχ δχζθνιε, θάηη πνπ επηζεκαίλεηαη απφ 

αξθεηνχο εμεηαζηέο, αιιά δελ πξέπεη  επίζεο  λα κελ  ηνληζηεί  φηη ηα πεξηζζφηεξα 

απφ ηα θχηηαξα πνπ απαξηίδνπλ ηελ ηλψδε θάςα πξνέξρνληαη απφ ηα ιεία κπηθά 

θχηηαξα  ηνπ κέζνπ ρηηψλα , θαη κάιηζηα κεξηθά  απφ απηά κεηαηξέπνληαη  ηα ίδηα ζε 

καθξνθάγα, γεγνλφο ην νπνίν ηα θαζηζηά αλίθαλα λα αληηδξάζνπλ κε νπνηαδήπνηε 

αληίζσκα πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε ηδηφηεηά ηνπ. (245)(246) .                                                                                         

Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πην αθξηβήο θαη λα έρνπκε επθξηλέζηεξε εηθφλα γηα ην αλ θαη 

πσο κεηαβάιινληαη ηα ζπζηαηηθά ηεο πιάθαο ζχκθσλα κε ην βαζκφ ηεο ζηέλσζεο, 

ηα απνηειέζκαηα νκαδνπνηήζεθαλ  αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο ζηέλσζεο ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο θαη αμηνινγήζεθαλ ζηαηηζηηθά αλάινγα.Οη ηξεηο θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο  

(1), απνηειέζκαηα επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 180,  (2) κεηά ηελ κέηξεζε κε ην 

πξφγξακκα , έρνληαο σο νξηαθή ηηκή ην 75%, ζε πεξηπηψζεηο άλσ ηνπ 75% θαη θάησ 

ηνπ 75%, ηφζν ζηελ νκάδα ησλ αζζελψλ φζν θαη ηελ νκάδα ησλ καξηχξσλ θαη (3), 

ρσξηδφκελα ηα πεξηζηαηηθά αλάινγα κε ην βαζκφ ζηέλσζεο ζε <50%, 50-75%, 75-

90% θαη 90-100%. πζρεηίζηεθαλ ηφζν νη κέζεο ηηκέο ησλ ζπζηαηηθψλ ζε θάζε 

θαηεγνξία, φζν θαη ειέγρζεθε ε ζπζρέηηζε ηεο θαηαλνκήο εθάζηνηε ζπζηαηηθνχ κε 

ηα ππφινηπα ζε θάζε θαηεγνξία.                                                                                                                               

Αξρίδνληαο κε ηε ρνιεζηεξφιε, ε κέζε ηηκή ηεο αλαθνξηθά κε ην ζχλνιν ησλ 

δεηγκάησλ είλαη 19,4% ελψ ζηα ππφινηπα γηα ηελ θαηεγνξία 75% κηθξφηεξν 23,7%, 

κεγαιχηεξν ηνπ 75% είλαη 20,8%, γηα ηελ  <50% 35,1%, 50-75% είλαη 12,2%, γηα 

75-90% 17,1%, θαη γηα 90-100% είλαη 24,4% . Ιδηαίηεξε εληχπσζε θάλεη ην γεγνλφο 

φηη ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ ηεο ρνιεζηεξφιεο κεηαμχ ησλ πιαθψλ κε ζηέλσζε 

εσο 50% θαη 50-75% είλαη ζηαηηζηηθά πνιχ ζεκαληηθή, ελψ κεηαμχ ησλ πιαθψλ κε 
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ζηέλσζε σο 50% θαη 90-100% δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν απνηειεζκα απηφ 

ηεθκεξηψλεη ην φηη ε πιάθα δελ κεγαιψλεη πεξλψληαο απφ ζπγθεθξηκέλα θαη 

πξνθαζνξηζκέλα ζηάδηα, απμάλνληαο αλαινγηθά ηε ζχζηαζή ηεο ζηα δηάθνξα 

ζπζηαηηθά ηεο, αιιά εχινγα παξνπζηάδνπλ ηξαληαρηέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο κηα θαη 

θαζεκία αθνινπζεί δηαθνξεηηθή εμέιημε.,                                                                     

Σν αληίζεην απνηέιεζκα ζα ππνδείθλπε κηα γξακκηθή θαη νκαιή κεηαβνιή ηνπ φγθνπ 

ηεο πιάθαο κε ηα ζπζηαηηθά ηεο.  Δπίζεο, δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε 

αζεξσκαηνζθιεξπληηθή λφζνο είλαη κηα πξνζσπηθή ππφζεζε, κε ηελ έλλνηα φηη ε 

γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο θαη ε θπζηνινγία ηνπ αίκαηφο (vulnerable 

patient) ηνπ επεξξεάδνπλ ην ξπζκφ εμέιημήο ηεο, ζπλεπψο θαη ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο 

ησλ αζεξσκαηηθψλ πιαθψλ, φπσο θαη φηη κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ιηπηδηθνχ ππξήλα 

πξνέξρεηαη απφ απνπησζέληα  καθξνθάγα, παξάκεηξνο ε νπνία είλαη απξφβιεπηε 

ζην κεραληζκφ ηεο εμέιημήο ηεο. (247)                                                                               

αλ πξψηε παξαηήξεζε,θαίλεηαη φηη  ζηηο πιάθεο ζηηο νπνίεο ε ζηέλσζε είλαη 

κηθξφηεξε ηνπ 50%, ε ρνιεζηεξφιε είλαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηηο ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο, αιιά θαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηε κέζε ηηκή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

ρνιεζηεξφιε εληνπίδεηαη ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο αλάπηπμήο ηεο, κηα θαη ε θιεγκνλψδεο εμεξγαζία είλαη ζηελ θνξχθσζή ηεο. Μηα 

εξκελεία πνπ ζα κπνξνχζε απινηθά λα δνζεί γηα ηελ κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα 

ρνιεζηεξφιεο ζε πιάθεο κε κηθξή έθηαζε είλαη φηη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

επάισησλ. Αληίζεηα, φζν πεξηζζφηεξν σξηκάδεη ε πιάθα θαη αληηθαζίζηαηαη απφ 

ηλψδε ηζηφ, ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά ηεο πεξηνξίδνληαη ζηαδηαθά ζε έθηαζε. Απηφ 

είλαη εκθαλέο απφ ηα απνηειέζκαηά καο, ηα νπνία δείρλνπλ κηα απφηνκε κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηεο ζηηο πιάθεο κεηξίνπ πξνο ζεκαληηθνχ βαζκνχ ζηέλσζεο (50-75%).     

Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα πνζνζηά κπνξνχκε λα πνχκε νηη είλαη αμηνινγήζηκεο θαη 

πνηθίιινπλ θαη εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ πιεζπζκφ πνπ θαηαηάρζεθε ζε 

εθάζηνηε θαηεγνξία, φρη απαξαίηεηα απφ ην  βαζκφ ηεο ζηέλσζεο αιιά  απφ ην είδνο 

ηεο πιάθαο , αλ δειαδή ε πιάθα ήηαλ ηλψδεο ή ηλνιηπψδεο Γελ ηεξείηαη σζηφζν 

θάπνην γξακκηθφ πξφηππν αχμεζεο ή ζπζζψξεζεο ηεο ρνιεζηεξφιεο, θαη απηφ 

καξηπξά επίζεο ηελ απξφβιεπηε πνξεία κηαο πιάθαο θαη ηηο κε ηππνπνηεκέλεο νδνχο 

πνπ αθνινπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημήο ηεο. Απηφ επίζεο επηβεβαηψλεηαη απφ 

ηηο πνιιέο κνξθέο κε ηηο νπνίεο ε ρνιεζηεξφιε ζπκκεηέρεη ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ 

ιηπψδνπο ππξήλα. Μπνξεί λα βξεζεί ζε εζηεξνπνηεκέλε θαη κε εζηεξνπνηεκέλε 

κνξθή θαη ε ηειεπηαία εηδηθφηεξα ζπλδέεηαη κε ηελ παξνπζία κηθξψλ ελαπνζέζεσλ 

αζβεζηίνπ (248).                                                                                                                 

Η πνηθηιφηεηα απηή κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ν ιηπψδεο ππξήλαο καξηπξά ην φηη ην 

λα απμεζεί ν φγθνο ηνπ δελ είλαη απνηέιεζκα ελφο θαη κφλν νμέσο επεηζνδίνπ, αιιά 

θαη φηη έρεη πεξάζεη απφ επεηζφδηα ξήμεο ή θαη αηκνξξαγίαο, δεδνκέλνπ φηη ηα ιηπίδηα 

απφ απηά ηα ζηάδηα πεξλάλ εθεί. Η ζχλζεζή ηνπ είλαη επίζεο ζεκαληηθή γηα ηε 

ζηαζεξφηεηα ηεο πιάθαο. Η ρνιεζηεξφιε ζε πγξή κνξθή καιαθψλεη ηελ πιάθα, 

θαζηζηψληαο ηε επάισηε, αιιά θαη επηξξεπή ζην λα απνθνιιεζνχλ θνκκάηηα απφ 

απηή θαη λα δψζνπλ έκβνια ζηελ πνξεία ηνπ αγγείνπ, ζεκαηνδνηψληαο ηελ έλαξμε 

κηαο αθφκε  εζηίαο λφζνπ.(249) 
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      Αληηζέησο, ε θξπζηαιιηθή κνξθή ηεο ζθιεξαίλεη θαη ζηαζεξνπνηεί ηελ πιάθα.Η 

κεηαβνιή ησλ κνξθψλ ηεο ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη θαη απφ αιιαγή ζηε ζεξκνθξαζία 

ηεο πιάθαο,ε νπνία ζπλήζσο απμάλεηαη, ελψ ε απμεκέλε καθξνθαγηθή δηήζεζε 

ζεκαίλεη ζπλήζσο θαη πγξή κνξθή (48). Σν αζήξσκα πεξηέρεη ρνιεζηεξφιε ζε 

ηέζζεξηο κνξθέο,α)πγξνπνηεκέλε ζε εζηέξεο , β)πγξνπνηεκέλε ζε θσζθνιηπηδηθέο 

δηπινζηνηβάδεο, γ)θξπζηαιινπνηεκέλε, θαη δ)ζπζρεηηδφκελε κε  κε ιηπηδηθνχ ηζηφ 

φπσο θνιιαγφλν ή ειαζηίλε. Γη απηφ ην ιφγν κφλν ην πνζνζηφ πνπ πεξηέρεηαη ζην 

λεθξσηηθφ ππξήλα πνπ είλαη ζπκπαγέο κπνξεί λα κεηξεζεί, ελψ κνξθέο φπσο ε 

πεξηερφκελε ζε καθξνθάγα ή ζε άιια ζπζηαηηθά ηεο πιάθαο είλαη αδχλαην.(250)                 

Η θπζηθή θαηάζηαζε ηεο ρνιεζηεξφιεο εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ηε 

ζπγθέληξσζε ηεο ρνιεζηεξφιεο ζηελ πιάθα, ην πάρνο ηνπ πεξηβάιινληνο κέζνπ 

ρηηψλα, ην PH ηεο πιάθαο,ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε. (251) Δπίζεο, ν φγθνο πνπ 

θαηαιακβάλεη ε ρνιεζηεξφιε κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε θπζηθή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη. Δηζη, ζε πγξή κνξθή θαηαιακβάλεη κηθξφηεξε έθηαζε ζηε 

ζπλνιηθή πιάθα απ φηη φηαλ βξίζθεηαη ζε θξπζηαιιηθή κνξθή, φπνπ ε κεηαηξνπή 

απφ ηε κηα κνξθή ζηελ άιιε κπνξεί λα απμήζεη ηνλ φγθν ηεο κέρξη θαη 45%.Η 

αχμεζε απηή κπνξεί λα απνβεί κνηξαία κέζσ δπν κεραληζκψλ,είηε ιφγσ ξήμεο ηεο 

πιάθαο ιφγσ ηεο δχλακεο ηεο θξπζηαινπνηεκέλεο κνξθήο ηεο, κε απνηέιεζκα λα 

ζρηζηεί ε πιάθα είηε κέζσ δηάβξσζήο ηεο, ηξαπκαηίδνληαο νη βειφλεο ηεο 

ρνιεζηεξφιεο ηελ θάςα, πξνθαιψληαο ηνπηθή βιάβε.  (252)  πάλησο δηάρπηε ε 

άπνςε ζε πνιιέο εξγαζίεο φηη ε ρνιεζηεξφιε απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ 

ηεο πιάθαο, απηφ πνπ θαζνξίδεη θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο. Σν ίδην πξνέθπςε θαη απφ 

ην πείξακα πνπ εθαξκφζηεθε ρνξεγψληαο pravastatin ζε εζεινληέο θαη ε 

ζηαζεξφηεηα ησλ πιαθψλ ηνπο βειηηψζεθε ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

ιηπηδίσλ ζε απηή θαη  εληζρχζεθε ε αθεξαηφηεηα ηεο θάςαο.( 253)                                                            

Αλάινγα, ζπγθξίλνληαο ηηο ηηκέο ηνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, απηέο πνηθίιινπλ 

ζεκαληηθά αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο, ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη 

παξαηεξψληαο ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη αλάκεζα ζε 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζηέλσζεο ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ή πνιχ 

ζεκαληηθή. Γεδνκέλνπ φηη ν ηλψδεο ζπλδεηηθφο ηζηφο απνηειεί πξνηφλ δηαδηθαζίαο 

ίαζεο ηεο πιάθαο, εθνζνλ θάζε πιάθα έρεη δηαδξάκεη δηαθνξεηηθήο ζπρλφηεηαο θαη 

έληαζεο επεηζφδηα, ζα έρεη θαη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ ηλψδνπο ηζηνχ αλεμάξηεηα απφ 

ην κέγεζφο ηεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην φηη ηε αχμεζε ηνπ βαζκνχ ζηέλσζεο 

ζπζρεηηδφκελα κε ηνλ ηλψδε ηζηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Δλψ ε κέζε ηηκή 

δηακνξθψλεηαη ζην 47,6%, θαη νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο δελ παξνπζηάδνπλ πνιχ 

κεγάιεο απνθιίζεηο απφ ηελ ηηκή απηή, παξαηεξνχκε φηη ζηηο πιάθεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζηέλσζε σο <50%,  έρεη δηαθνξά 16 νιφθιεξεο πνζνζηηαίεο κνλάδεο.   

Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο ίδηεο πιάθεο  πνπ ε ρνιεζηεξφιε παξνπζίαδε ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά, ν ηλψδεο ηζηφο παξνπζηάδεη ηα κηθξφηεξα, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη νηη νη πιάθεο απηέο είλαη αξθεηά αζηαζείο, επηξξεπείο ζε νμέα επεηζφδηα, 

κηα θαη ζπγθεληξψλνπλ δχν κείδνλεο παξάγνληεο αζηάζεηαο, δειαδή κηθξή 

ζπγθέληξσζε ηλψδνπο ηζηνχ θαη κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπψδε ππξήλα. Φαίλεηαη 

ινηπφλ, φηη απνπζία κεγάινπ βαζκνχ ζηέλσζεο , αιιά κε δνκή ε νπνία ηελ θαζηζηά 

επάισηε ζε αηθλίδηεο εζσηεξηθέο αιιά θαη εμσηεξηθέο αλαθαηαλνκέο θαη αιιαγέο 
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γεληθφηεξα, κηα πιάθα κπνξεί λα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα θαηαξξάθηε νμέσλ 

επεηζνδίσλ , κε πξνεμερνληα ηνλ αξηεξηαθφ ζπαζκφ θαη ηηο αξξπζκίεο.                    

Δδψ ζσζηφ είλαη λα ζεκεησζεί φηη  αθφκε θαη πιάθεο κε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ηλψδε ηζηφ θαη δε παρηά ηλψδε θάςα, ρσξίο λα δηαζέηνπλ επξχ ιηπηδηθφ ππξήλα, 

κπνξνχλ θάιιηζηα λα απνηειέζνπλ πεγή νμέσλ ζηεθαληαίσλ επεηζνδίσλ (254) 

Οπνηαδήπνηε δνκηθή αιιαγή ζηελ αζεξσκαηηθή πιάθα, φπσο ε κεησκέλε 

θπηηαξηθφηεηα, ε λέθξσζε, νη θπζηθνρεκηθέο αιιαγέο ζην θνιιαγφλν  θαη 

γεληθφηεξα ε απνδπλάκσζή ηεο ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη αξθεηά  ψζηε λα θηάζεη 

λα ξαγεί ε δηαβξσζεί κεηά απφ κηα κηθξή αιιαγή ζηελ θαξδηαθή ζπρφηεηα ή αθφκε 

θαη κε θαλνληθφ ξπζκηθφ θαξδηαθφ ρηχπν. Αθφκε, έρνπλ παξαηεξεζεί πιεζπζκνί 

θπηηάξσλ, νη νπνίνη βξίζνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο πιάθαο θαη πξνθαιψληαο δνκηθέο 

αιιαγέο ζε απηή ηελ θαζηζηνχλ εχθαηξε γηα ξήμε ή ζξφκβσζε. Σέηνηα θχηηαξα 

έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο καθξνθάγα, αιιά θαη κηθξά θπηηαξα, ηα νπνία 

πξνζνκνηάδνπλ ζε αδηαθνξνπνίεηα κεζεγρπκαηηθά θαη πξνθαινχλ αλαδηακφξθσζε 

ζην αξηεξηαθφ ηνίρσκα. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ν Stary (1979) βεβαίσζε ηελ 

απνπζία απηψλ ησλ θπηηάξσλ ζε κε ζξνκβσκέλεο πιάθεο.( 255)(256)                                                 

Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ θπηηαξηθνχ ζπλδεηηθνχ 

ηζηνχ, αμηφινγε δηαθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο αλά θαηεγνξία δελ παξαηεξήζεθε, φπσο 

θαη θακκία ζηαηηζηηθή δνθηκαζία δελ αλέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ θπηηαξηθνχ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ κε ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά ή ηνλ απμάλνλ 

βαζκφ ηεο ζηέλσζεο.Αληηζέησο, θαίλεηαη λα είλαη ην κφλν ζπζηαηηθφ ηνπ νπνίνπ ε 

κέζε ηηκή κεηψλεηαη αλεπαίζζεηα κελ, αιιά γξακκηθά ζηηο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε 

ην βαζκφ ηεο ζηέλσζεο.  Δθηηκνχκε φηη απηφ πξνέθπςε επεηδή ν ηζηφο απηφο  είλαη ν 

πξφδξνκνο ηζηφο  ηνπ ππθλνχ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ πνπ σξηκάδεη ζηελ πνξεία , νπφηε 

θπζηνινγηθφ είλαη λα είλαη παξφληαο έζησ θαη ζε κηθξά πνζνζηά, ηδηαίηεξα ζε 

επκεγέζεηο  πιάθεο φπνπ ν ηζηφο έρεη σξηκάζεη. ηηο πην αλψξηκεο πιάθεο είλαη παξφλ 

ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά κηα θαη είλαη ην ζπζηαηηθφ πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ 

αλάπηπμή ηεο, ελψ κεηψλεηαη ζηαδηαθά φζν σξηκάδεη ν ηζηφο ζηηο κεγαιχηεξεο 

πιάθεο,θάηη ην νπνίν πξνθχπηεη θαη απφ ηα απνηειέζκαηά καο.                    

Δμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ νκάδα ησλ καξηχξσλ,δελ 

πξνέθπςαλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ίζσο  θαη ζην κηθξφ 

αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Κακκία ζχγθξηζε ζπζηαηηθψλ δελ 

αλαδείρζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, νχηε βξέζεθε λα αθνινπζείηαη θάπνην πξφηππν 

ζηελ απμνκείσζε ησλ πνζνζηψλ.                                                                               

Δρνπλ γίλεη επαλεηιιεκέλσο πξνζπάζεηεο λα πξνζδηνξηζηεί ε ζχζηαζε ηεο 

αζεξσκαηηθήο πιάθαο αθφκε θαη κε in vivo κέζα.ε απηή πνπ γίλνληαη αξθεηέο 

αλαθνξέο είλαη νη ππέξερνη ,νη νπνίνη δηαρσξίδνπλ ηέζζεξηο ηχπνπο πιαθψλ, ηελ 

ηλψδε,ηελ ηλνιηπψδε, κε λεθξσηηθφ ππξήλα (βαζηδφκελα ζηα ζπζηαηηθά φπσο 

ρνιεζηεξφιε, καθξνθάγα θαη κηθξναπνηηηαλψζεηο) θαη ηέινο ηελ πιήξσο 

απνηηηαλσκέλε πιάθα. Η ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο αληίζηνηρεο 

ηζηνινγηθέο δνκέο έδεημε ηαχηηζε ηεο ηάμεο ηνπ 80-92%, ελψ παξάκεηξνο πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ ιαλζαζκέλε θαηάηαμε είλαη φηη νη ζξφκβνη θαίλνληαη ζαλ ηλψδεο ή 

ηλνιηπψδεο πιάθα. Γπζηπρψο, δελ κπνξεί κε απηή ηε κέζνδν λα αληρλεπηνχλ ηα 

θπηηαξηθά ζπζηαηηθά ηεο πιάθαο, θπξίσο ηα θιεγκνλψδε θχηηαξα.(257) 
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        ην ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ θαίλεηαη νηη ην κφλν απφ ηα 3 κεηξνχκελα 

ζπζηαηηθά ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ ηεο ζηέλσζεο θαη κάιηζηα ζεηηθά θαη 

πνιχ ζεκαληηθά είληα ε ρνιεζηεξφιε, αληηζέησο ηφζν ν ηλψδεο φζν θαη ν θπηηαξηθφο 

ζπλδεηηθφο ηζηφο δε θαίλνληαη λα έρνπλ θακκηά θνηλή πνξεία κε ηε ζηέλσζε, 

αλαινγηθά ζε φιν ηνλ αξηζκφ δεηγκάησλ. Απηή ε παξαηήξεζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

απηφ πνπ ζα αλέκελε θαλείο, κηα θαη έρνπκε πξναλαθέξεη νηη ζπλήζσο ηα ζνξπβψδε 

γεγνλφηα ηεο πιάθαο θαηαιήγνπλ ζε ίλσζε ζαλ ηειηθφ ζηάδην, νπφηε ζα πεξίκελε 

θαλείο κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπιάρηζηνλ απηψλ ησλ δχν.  

         Αληίζεηα, ε ρνιεζηεξφιε είλαη απηή πνπ θαίλεηαη λα επεξξεάδεη ηελ αχμεζε  

ηεο πιάθαο, φπσο θαη ην πνζνζηφ ηεο θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη  αλάινγα κε κε ηα 

ππφινηπα δπν ζπζηαηηθά  θαη κάιηζηα αξλεηηθά, φπσο ζα πεξίκελε θαλείο, δειαδή  ε 

αχμεζή ηεο ζπλάδεη κε ηε κείσζε ησλ πνζνζηψλ ησλ ππνινίπσλ ζπζηαηηθψλ. 

εκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε πξνθχπηεη θαη αλάκεζα ζηνλ ηλψδε θαη ηνλ 

θπηηαξηθφ ζπλδεηηθφ ηζηφ, επίζεο αλακελφκελν απνηέιεζκα, αληηιακβαλφκελνη νηη ν 

θπηηαξηθφο ζπλδεηηθφο ηζηφο είληα ν πξνάγγεινο ηνπ ηλψδνπο θαη κεηαηξέπεηαη ζε 

απηφλ.  

         Καη ελψ ε ζηέλσζε δε θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηα ζπζηαηηθά, αληηζέησο ηα 

ζπζηαηηθά έρνπλ θαηαλνκή άκεζα ζπζρεηηδφκελε κεηαμχ ηνπο, , σο αλακελφκελν θαη 

ζηηο δπν θαηεγνξίεο  θαη κάιηζηα αξλεηηθφ, δειαδή  ην αχμσλ πνζνζηφ ηνπ ελφο 

ζπζρεηίδεηαη κε ηε κείσζε ηνπ έηεξνπ θαη ηδηαίηεξα ζηηο επξχηεξεο πιάθεο. Απηφ 

επηβεβαηψλεη ην νηη ην πνζνζηφ ησλ ζπζηαηηθψλ ηφζν ζηηο κηθξέο φζν θαη ηηο 

κεγαιχηεξεο πιάθεο δελ έρνπλ εμάξηεζε θαη αιιεινπρία/δηαβάζκηζε ζηελ 

πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε απηά αλάινγε κε ην πνζνζηφ ηεο, κηα θαη απηφ δελ είλαη 

πξνβιέςηκν θαη γλσζηφ κε πνηα δηαδηθαζία έρεη πξνθχςεη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη 

ηελ ηζρπξφηεξε ζπζρέηηζε ζηελ θαηεγνξία <75%   ηελ έρεη ν ηλψδεο/θπηηαξηθφο  

ζπλδεηηθφο ηζηφο θαη ζηελ άιιε θαηεγνξία >75% ε ρνιεζηεξφιε θαη ν ηλψδεο 

ζπλδεηηθφο ηζηφο.  

        ηελ θαηεγνξία ησλ 50-75%, πξνέθπςε νηη ηα κφλα ζηαηηζηηθά ζπζρεηηδφκελα 

ζπζηαηηθά είλαη ε ρνιεζηεξφιε θαη ν θπηηαξηθφο ζπλδεηηθφο ηζηφο , ελψ νη δχν 

ζπλδεηηθνί ηζηνί δε θαίλεηαη λα ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνδεηθλχεη αθφκε 

κηα θνξά νηη ε δεηγκαηνιεςία θαζνξίδεη απφιπηα ζρεδφλ ηα απνηειέζκαηα  αθνχ 2 

κφλν πεξηζηαηηθά (απηά πνπ αλήθνπλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία) θαζηζηνχλ  κε 

ζεκαληηθή ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη νηη νη δπν απηέο πιάθεο ήηαλ 

θαζαξά ηλψδεηο. ηελ θαηεγνξία πάιη ηεο ζηέλσζεο κε φξηα 75-90% ραξαθηεξηζηηθφ 

φισλ ησλ θαηεγνξηψλ είλαη ε κε ζπζρέηηζε ηεο ρνιεζηεξφιεο κε ηε ζηέλσζε.                        

Παξαηεξείηαη πνιχ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ 

κεηαμχ ηνπο, ε νπνία ζπλάδεη κε ηελ αχμεζε ηεο πιάθαο θαη ηε κεηάβαζε ηνπ 

θπηηαξηθνχ ζε ηλψδε ζπλδεηηθφ ηζηφ, κε κείσζε ηνπ ελφο θαη αχμεζε ηνπ έηεξνπ 

ζπζηαηηθνχ. Αξθεηά ζεκαληηθή είληα επίζεο θαη ε ζπλχπαξμε 

ρνιεζηεξφιεο/θπηηαξηθνχ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, κηα θαη ν θπηηαξηθφο ηζηφο είλαη ζε 

θάζε επνχισζεο θαη απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην κέζν φξν ηνπ, ν νπνίνο ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία  είληα αξθεηά κεγαιχηεξνο ηεο αληίζηνηρεο ρνιεζηεξφιεο. 

         Η ρνιεζηεξφιε ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία (ζηέλσζε 90-100 %)  θαίλεηαη λα 

ζπληζηά ην νδεγφ ζπζηαηηθφ, κηα θαη είλαη ην κνλαδηθφ ην νπνίν θαίλεηαη λα 
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δηαδξακαηίδεη  ζπζρέηηζε κε φια ηα ππφινηπα,ελψ ζα πεξηκέλακε ν ηλψδεο 

ζπλδεηηθφο ζε απηή ηελ θαηεγνξία λα ζπληζηά ην ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ.     

Δηδηθψηεξα, δηαθαίλεηαη κηα κείσζε ηεο ρνιεζηεξφιεο φζν κεγαιψλεη ε πιάθα, ελψ 

ζην ζπλνιηθφ κέζν φξν ην πνζνζηφ ηεο είληα κεγαιχηεξν ησλ πξνεγνχκελσλ 

θαηεγνξηψλ, ελψ αληίζεηα ηνπ ηλψδνπο είλαη κηθξφηεξν, θάηη ην νπνίν είλαη αληίζεην 

ησλ πξνζδνθηψλ καο. Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα εμεγνχλ θαη ηε κεγάιε αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε  πνπ ππάξρεη κε ηνπο ζπλδεηηθνχο ηζηνχο. Η πνηφηεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

θαζνξίδεη θαη απηφ ην απνηέιεζκα, κηα θαη φπσο θαίλεηαη ζπλίζηαηαη απφ 

ηλνιηπψδεηο θαηά θχξην ιφγν πιάθεο θαη φρη ηλψδεηο.  

        H παξνχζα κειέηε δελ είλαη ε πξψηε πνπ γίλεηαη κε αληηθείκελν ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηφζν ηεο ηαχηηζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ  κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κε πνιπκέζα,φπσο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ζχζηαζεο ηεο ζηεθαληαίαο αζεξσκαηηθήο πιάθαο. Χζηφζν, νη παξάκεηξνη πνπ 

ηέζεθαλ εδψ ζαλ θξηηήξηα επηινγήο ηφζν ησλ αζζελψλ φζν θαη ησλ αζεξσκαηηθψλ 

πιαθψλ πνπ ειήθζεζαλ ζαλ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απφ ηνλ θαζέλα δηαθέξνπλ 

αξθεηά ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα θαη ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθαλ ζε άιιεο, 

κε απνηέιεζκα λα δηαθέξνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ 

απφ απηέο.  

        Υαξαθηεξηζηηθά , κειέηε ησλ Mann θαη Davies ην 1996 έδεημε  γξακκηθή 

αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηεο ζηέλσζεο κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο πιάθαο ζε 

ρνιεζηεξφιε, φπσο θαη αλαινγηθή αχμεζε  ηνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ θαη ηεο 

ρνιεζηεξφιεο, θαηη ην νπνίν δε ζπκθσλεί θαη κε ηα δπν ζθέιε ησλ δηθψλ καο 

απνηειεζκάησλ (228) Μειέηεο ηνπ  Kragel ην  1989, έδεημε φηη ζηηο πιάθεο πνπ 

έθεξαλ ζηέλσζε πάλσ απφ 75% , ην πνζνζηφ ηεο ρνιεζηεξφιεο πνπ πεξηέθιεηαλ 

ήηαλ ζρεδφλ ηξηπιάζην ζε ζρέζε κε απηφ πνπ παξνπζίαδε ζηέλσζε κηθξφηεξε ηνπ 

75%, αληηζέησο ζηελ παξνχζα κειέηε ε ρνιεζηεξφιε ήηαλ αηζζεηά πςειφηεξε ζε 

πιάθεο πνπ πξνθαινχζαλ ζηέλσζε κηθξφηεξε ηνπ 50%. 

       Αληηζέησο, ζε ζπκθσλία έξρνληαη ηα επξήκαηα ησλ δχν κειεηψλ φζνλ αθνξά 

ηελ αχμεζε ηνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο 

ηεο πιάθαο, ζχκθσλα κε ηηο κέζεο ηηκέο ηνπο, ελψ ν θπηηαξηθφο ηζηφο ππνρσξεί έζησ 

θαη αλεπαίζζεηα, φπσο επίζεο ηνλίδεηαη ε απνπζία κνληέινπ αχμεζεο ηεο 

ρνιεζηεξφιεο ζηηο πιάθεο. (258) (259) Δπηπξφζζεηα, ζε κηα πεξηζζφηεξν 

εμεηδηθεπκέλε έξεπλα πνπ δηελήξγεζε κηα νκάδα Ιλδψλ (2009), πξνέθπςε φηη  ν 

βαζκνχ ηεο ζηέλσζεο ζην ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ εμέηαζαλ δελ πιεξνχζε ηελ 

πξνππφζεζε ηνπ βαζκνχ ζηέλσζεο 75% θαη θαηέιεμαλ φηη ε κνξθνινγία ηεο πιάθαο 

είλαη απηή πνπ κεζνιαβεί γηα ηελ εκθάληζε επεηζνδίσλ, απνξξίπηνληαο  ην κνληέιν 

αλάπηπμεο πνπ πξνηείλεη ε ΑΗΑ γηα επζεία κεηαπήδεζε απφ ηνλ έλα ηχπν πιάθαο 

ζηνλ άιιν ζαλ ινγηθή εμέιημή ηεο.  

        Γίλνληαο βάζε ζηελ παξνπζία νξηζκέλσλ ζπζηαηηθψλ ηεο, παξαηήξεζαλ ηθαλνχ 

βαζκνχ θιεγκνλψδε δηήζεζε ζηηο επάισηεο θαη ξεγκέλεο πιάθεο, γεγνλφο πνπ 

εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ε θιεγκνλή απνζηαζεξνπνηεί ηελ πιάθα, ελψ  παξαηήξεζαλ 

φηη ε αζβεζηνπνίεζή ηεο ηελ ζηαζεξνπνηεί θαη κεηψλεη ηνλ θίλδπλν ξήμεο ηεο. (216)  

πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα θάζε έξεπλαο δελ είλαη εθαξκφζηκα γηα ζχγθξηζε 

κεηαμχ ηνπο, παξά κφλν αλ ππάξρεη ηαχηηζε φισλ  παξακέηξσλ επηινγήο ηνπ 
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πιεζπζκνχ αιιά θαη ηεο κεζνδνινγίαο ιήςεο ησλ δεηγκάησλ πξνο κειέηε, κηα θαη ε 

επηινγή ησλ αζζελψλ ζπληζηά θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ εμαγσγή 

απνηειέζκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, επηινγή αζζελψλ νη νπνίνη έρνπλ 

πξνρσξεκέλε λφζν ηξηψλ αγγείσλ ή πιήξσο αζβεζηνπνηεκέλεο πιάθεο ή ε εμέηαζε 

φισλ ησλ ηνκψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο ή θάπνηα επηιεγκέλα 

δείγκαηα (228).  

      Δπίζεο , κηα παξάκεηξνο ε νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππνςηλ ζηελ 

αμηνιφγεζε φπνησλ απνηειεζκάησλ, είλαη ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ησλ αζζελψλ αιιά 

θαη ε θαηαγσγή ηνπο. Οη ζηεθαληαίεο  αξηεξίεο λεαξψλ αηφκσλ, κηθξφηεξσλ ησλ 35 

εηψλ , αιιά θαη νξηζκέλσλ θπιψλ είλαη εμ νξηζκνχ κηθξφηεξα ζε δηάκεηξν, θάηη ην 

νπνίν ζπλεπάγεηαη φηη κηθξέο αιινηψζεηο πξνθαινχλ κεγάινπ βαζκνχ ζηελψζεηο θαη 

εθδειψλνπλ ζπκπησκαηνινγία ζε κηθξφηεξν ρξφλν. (260) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

-Η αζεξσκαηνζθιεξπληηθή λφζνο απνηειεί  κείδνλα παξάγνληα ζλεζηκφηεηαο 

ζήκεξα παγθνζκίσο, ε νπνία πιήηηεη ρσξίο εμαηξέζεηο φιεο ηηο ειηθηαθέο θαη 

θπιεηηθέο νκάδεο. Παξά ην γεγνλφο νηη απφ λσξίο ζην παξειζφλ αλαγλσξίζηεθε θαη 

κειεηήζεθε, κφιηο ην 19 ν αηψλα δηακνξθψζεθαλ έγθπξεο ζεσξίεο κε ηελ επξέσο 

ζήκεξα απνδεθηή  ζεσξία ηεο θιεγκνλψδνπο απφθξηζεο ζηελ ελδνζειηαθή βιάβε.  

-Βαζηθέο παξάκεηξνη ηεο ζεσξίαο απηήο, ζπληζηνχλ α) ε δπζιεηηνπξγία ηνπ 

ελδνζειίνπ, απνδηδφκελε ζε πνηθίιινπο παξάγνληεο, φπσο ε κε ζηξσηή ξνή ηνπ 

αίκαηνο, ν απνηθηζκφο επίκαρσλ ζέζεσλ ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο απφ ινηκψδεηο 

παξάγνληεο, αθηηλνβνιία, ηνμηθνί παξάγνληεο φπσο ηα νμείδηα ηνπ θαπλνχ , β)ε 

ππεξιηπηδαηκία , ηεο νπνίαο ν κείδνλ ξφινο  έρεη απνδεηρζεί απφ ηα απνηειέζκαηα 

κείσζήο ηεο ζηελ θπθινθνξία είηε κεηά απφ δηαηηεηηθέο παξεκβάζεηο είηε 

θαξκαθεπηηθέο θαη γ)ε απάληεζε φισλ ησλ θπηηαξηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αξηεξηαθνχ 

ηνηρψκαηνο ζηα αλσηέξσ εξεζίζκαηα, αιιά θαη ησλ θπθινθνξνχλησλ θπηηάξσλ ηνπ 

αίκαηνο, φπσο ηα κνλνθχηηαξα, ηα αηκνπεηάιηα  αιιά θαη ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα. 

Όια ηα αλσηέξσ  ζπκκεηέρνπλ κε ηδηαίηεξν ηξφπν ζηελ αζεξνγέλεζε αιιά θαη 

εμέιημε ηεο λφζνπ.  

-Η αζεξσκαηνζθιεξπληηθή λφζνο απνηειεί λφζν ε νπνία θαζνξίδεηαη ηφζν απφ 

γελεηηθνχο παξάγνληεο, φζν θαη απφ επίθηεηνπο, νη νπνίνη ζπλήζσο 

αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ ηξφπν δσήο εθάζηνηε αζζελνχο(ππέξηαζε, ππεξιηπηδαηκία, 

θάπληζκα, ζαθραξψδεο δηαβήηεο) κε ιίγεο εμαηξέζεηο.  

-Η αζεξσκαηηθή πιάθα δελ αθνινπζεί πεπαηεκέλεο ζηελ εμέιημε θαη πξφνδφ ηεο. 

Αθνχ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο  θαίλεηαη λα παρχλεηαη νκνηφκνξθα ν έζσ  

ρηηψλαο ηνπ ηνηρψκαηνο  ηεο αξηεξίαο  αιιάδνληαο ηηο δηαζηάζεηο ηεο  πξνθεηκέλνπ 

λα δηαηεξήζεη αθέξαηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο, απφ έλα νξηαθφ ζεκείν (εσο 40% ηνπ 

απινχ ) κεηαβάιιεηαη ε ζχζηαζή ηεο θαη  ην ζρήκα ηεο κε αθαζφξηζην ηξφπν, 

πξνθαιψληαο ζπλερψο απμαλφκελν θψιπκα ζηελ αηκαηηθή ξνή, αλάινγν  ηνπ ξπζκνχ 

αχμεζήο ηεο, κε επαθφινπζν ζησπειά σο επί ην πιείζηνλ ηζραηκηθά επεηζφδηα.  

-Οη ηαμηλνκήζεηο πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ πξνηαζεί, κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, θαη 

εηδηθφηεξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρνπλ σο θνηλή βάζε ηε ζχζηαζε πεξηζζφηεξν 

ησλ πιαθψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο παξά θαηά πφζν πξνθαινχλ αμηνινγήζηκε 

ζηέλσζε. Απηφ  απνηειεί έλδεημε ην φηη  ε εξκελεία ησλ ζηεθαληαίσλ επεηζνδίσλ 

έρεη ζηξαθεί ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, κε ζθνπφ θπξίσο ηελ πξφιεςε ηφζν ηεο 

εκθάληζεο ηεο λφζνπ φζν θαη ηεο εμέιημήο ηεο. 

-Αλάκεζα  ζηα  νμέα επεηζφδηα  πνπ κπνξεί λα δψζεη γέλεζε κηα 

αζεξσκαηνζθιεξπληηθή πιάθα, αλεμαξηήηνπ ηνπ βαζκνχ ζηέλσζεο πνπ πξνθαιεί 

ζην αλαηνκηθφ ζεκείν εληφπηζήο ηεο , μερσξίδεη  ε δηάβξσζε ηεο ηλψδνπο θάςαο ηεο, 

ε ξήμε ηεο, ε ζξφκβσζή ηεο ζαλ ζπλέπεηα ησλ πξνεγνχκελσλ δχν επηπινθψλ, αιιά 

θαη ε ελδνπιαθηθή αηκνξξαγία. Όιεο απηέο νη θαηαζηάζεηο έρνπλ ζρεδφλ βέβαηα 

θαηάιεμε ηεο αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο πιάθαο θαη ηε δπλεηηθή έθιπζε 
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δεπηεξεπφλησλ επεηζνδίσλ, φπσο ην νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ή γέλεζεο λέσλ 

αζεξσκαηνζθιεξπληηθψλ εζηηψλ. Πιάθεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία ηηο θαζηζηνχλ επηξξεπείο ζηελ εθδήισζε ηέηνησλ επηπινθψλ θαη θέξνπλ 

θάπνηα  δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα νξίδνληαη σο επάισηεο θαη νη αζζελείο πνπ εθηφο απφ 

ηηο ζπγθεθξηκέλε ο πιάθεο εθδειψλνπλ  αζηάζεηεο φζνλ αθνξά ηε κπνθαξδηαθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πεθηηθφηεηα ηνπ αίκαηφο ηνπο , νξίδνληαη σο επάισηνη 

αζζελείο. 

- πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα  πνπ πξνέθπςαλ κεηαμχ ηεο κηθξνζθνπηθήο 

εμέηαζεο ησλ δεηγκάησλ θαη ηεο ςεθηαθήο, ε κηθξή  απφθιηζε ηνπ 1,2% πνπ 

πξνέθπςε δελ αληηπξνζσπεχεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα , πνπ παξαηεξήζεθαλ πνιχ 

κεγάιεο απνθιίζεηο, είηε ππεξεθηηκψληαο  καθξνζθνπηθά ηνλ ζηελσζέληα απιφ είηε  

ππνηηκψληαο ηνλ  θαηά ηελ πξψηε εμέηαζε. Η δηαθνξά ζηηο κεηξήζεηο  απνδφζεθε ζε 

α)ηελ εθ πξψηεο φςεσο ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ηνπ παξαηεξεηή β)ην ζθάικα ην 

νπνίν ππεηζέξρεηαη ζηε κέηξεζε κεηά ηελ επεμεξγαζία ηζηψλ κεηά ηελ θνξκφιε θαη 

ηελ παξαθίλσζε,  γ)ηε κε ιήςε ππφςηλ  ηνπ ζρήκαηνο  ηεο πιάθαο θαη ηελ έθηαζε 

ησλ αζεξσκαηνζθιεξπληηθψλ αιινηψζεσλ ζην ζηεθαληαίν αξηεξηαθφ δέληξν, 

αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ ζηέλσζεο πνπ απηέο πξνθαινχλ(φηαλ απηέο είλαη 

εθηεηακέλεο θαη δε πεξηθιείνπλ απνηηηαλσζείζεο βιάβεο, πξνθαινχλ ζπλνιηθή 

δπζιεηηνπξγία ηεο αξηεξίαο , ηδηαίηεξα ζηελ ελδνηηθφηεηα θαη ζπζπαζηηθφηεηά ηεο). 

-Σα 21 πεξηζηαηηθά πνπ βξέζεθαλ λα έρνπλ (11% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δεηγκάησλ) 

απιφ ζηελσκέλν θαηά πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 75%, επηβεβαηψλεη ηελ αξρηθή καο 

ππφζεζε φηη ν αηθλίδηνο ζηεθαληαίνο ζάλαηνο δελ είλαη απνθιεηζηηθά απφηνθν ηεο 

κεγάιεο (75%) ζηέλσζεο ηνπ απινχ, αιιά ζπλδπαζκνχ θαη αιιειεπίδξαζεο ηεο 

ίδηαο ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο (αηκαηνινγηθή 

θαηάζηαζε, δνκή αγγείνπ, stress θαηάζηαζε αζζελνχο), αιιά θαη ηεο έληαζεο θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο ησλ αιιαγψλ πνπ γίλνληαη ελδνπιαθηθά(remodeling, ελδνπιαθηθή 

αηκνξξαγία) 

-Ο βαζκφο ηεο πξνππάξρνπζαο ζηέλσζεο   δε ζρεηίδεηαη γξακκηθά  κε ηελ αλάπηπμε 

ησλ ζηεθαληαίσλ επεηζνδίσλ, φπσο ην έκθξαγκα θαη ε ζξφκβσζε, αιιά αληηζέησο ε 

δνκή ησλ πιαθψλ είλαη  απηή πνπ νδεγεί ζηηο αιιαγέο ζε απηέο θαη ηελ εκθάληζε 

ησλ θαηλνκέλσλ 

- Η ρνιεζηεξφιε εληνπίδεηαη ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηε  δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμήο 

ηεο, κηα θαη ε θιεγκνλψδεο εμεξγαζία είλαη ζηελ θνξχθσζή ηεο. Αληίζεηα, φζν 

πεξηζζφηεξν σξηκάδεη ε πιάθα θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηλψδε ηζηφ, ηα ππφινηπα 

ζπζηαηηθά ηεο πεξηνξίδνληαη ζηαδηαθά ζε έθηαζε. 

- Ο αηθλίδηνο ζηεθαληαίνο ηζραηκηθφο ζάλαηνο ζπληζηά θαηλφκελν ην νπνίν δε 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην βαζκφ ηεο ζηέλσζεο πνπ πξνθαιεί ε αζεξσκαηηθή πιάθα, 

αιιά ζπλίζηαηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Δίηε ζε νμεία κπνθαξδηαθή 

ηζραηκία νθεηιφκελε ζε θάπνην λέν αγγεηαθφ επεηζφδην ζηελ πιάθα, ην νπνίν κπνξεί 

λα ζπκβεί αλεμάξηεηα κε ηνλ φγθν πνπ απηή θαηαιακβάλεη, αιιά κάιινλ απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο, ή λα νθείιεηαη ζε έλα αξξπζκηνγφλν επεηζφδην ην νπνίν δε 

ζρεηίδεηαη κε ελδνπιαθηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά απφ ηε δηαηαξαρή κεηαβίβαζεο ησλ 

ζπλάςεσλ ζηα κπνθαξδηαθά θχηηαξα πνπ έρνπλ επηβηψζεη ή ζπλάπηνληαη ζε έλα 

παιαηφ επνπισκέλν ηζραηκηθφ κπνθάξδην .  
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- Η  αλάπηπμή ηνπ  ηλψδνπο αθπηηαξηθνχ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ απνηειεί πξνηφλ 

δηαδηθαζίαο ίαζεο ηεο πιάθαο, θαη εθφζνλ θάζε πιάθα έρεη δηαδξάκεη δηαθνξεηηθήο 

ζπρλφηεηαο θαη έληαζεο επεηζφδηα, ζα έρεη θαη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ ηλψδνπο ηζηνχ 

αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηεο θαη ην βαζκφ ζηέλσζεο πνπ απηή πξνθαιεί.  

-Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζηα πεξηζηαηηθά  πνπ ε ρνιεζηεξφιε παξνπζίαδε ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά, ν ηλψδεο ηζηφο παξνπζηάδεη ηα κηθξφηεξα, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη νηη νη πιάθεο απηέο είλαη αξθεηά αζηαζείο, επηξξεπείο ζε νμέα επεηζφδηα, 

κηα θαη ζπγθεληξψλνπλ δχν κείδνλεο παξάγνληεο αζηάζεηαο, δειαδή κηθξή 

ζπγθέληξσζε ηλψδνπο ηζηνχ θαη κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπψδε ππξήλα. Φαίλεηαη 

ινηπφλ, φηη απνπζία κεγάινπ βαζκνχ ζηέλσζεο , αιιά κε δνκή ε νπνία ηελ θαζηζηά 

επάισηε ζε αηθλίδηεο εζσηεξηθέο αιιά θαη εμσηεξηθέο αλαθαηαλνκέο θαη αιιαγέο 

γεληθφηεξα, κηα πιάθα κπνξεί λα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα θαηαξξάθηε νμέσλ 

επεηζνδίσλ , κε πξνεμέρνληα ηνλ αξηεξηαθφ ζπαζκφ θαη ηηο αξξπζκίεο. 

- Σα απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηελ εθάζηνηε κειέηε εμαξηψληαη πάληα  απφ  

ηνλ πιεζπζκφ πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε κηα κειέηε , ηα θξηηήξηα πνπ έρεη επηιεγεί 

γηα απνηειεί κέινο ηνπ θαη θπζηθά ηε κεζνδνινγία πνπ έρεη αθνινπζεζεί απφ ηε 

δεηγκαηνιεςία εσο θαη ηε κέζνδν  εμέηαζεο.   
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

“ΜΟΡΦΟΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΤΝΘΔΖ ΣΖ 

ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΠΛΑΚΑ ΣΧΝ ΣΔΦΑΝΗΑΗΧΝ ΑΡΣΖΡΗΧΝ  ΣΟΝ 

ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΣΔΦΑΝΗΑΗΟ ΘΑΝΑΣΟ” 

 

Οη λφζνη ησλ αξηεξηψλ επζχλνληαη γηα ηε κεγαιχηεξε λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα 

απφ νπνηαδήπνηε άιιε αλζξψπηλε λφζν. Οη  αλσκαιίεο θαη παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο  

ησλ αξηεξηψλ  πξνθαινχλ θιηληθή λφζν κε δχν  βαζηθνχο κεραληζκνχο ,ζηέλσζε ή 

πιήξε απφθξαμε ηνπ απινχ είηε  παξνπζία νμένο θαηλνκέλνπ (πρ ζξφκβσζε, 

εκβνιή). Οη ζηεθαληαίεο αξηεξίεο πξνέξρνληαη απφ δχν πεγέο , ηνπο αγγεηoβιάζηεο 

θαη ην επηθάξδην. Βάζεη ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ δνκηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ νη 

αξηεξίεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο (1) κεγάινπ κεγέζνπο ή ειαζηηθέο (2) κεζαίνπ 

κεγέζνπο ή κπηθνχ ηχπνπ, (3) κηθξνχ κεγέζνπο αξηεξίεο θαη αξηεξίδηα (δηακέηξνπ 

30-400 κm). Οη 3 θχξηεο επηθαξδηαθέο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο είλαη α)ν πξφζζηνο 

θαηηφλ θιάδνο ηεο αξηζηεξήο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο,  β)ν πεξηζπψκελνο θιάδνο ηεο 

αξηζηεξήο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο θαη γ)ε δεμηά ζηεθαληαία αξηεξία. Η έθθπζε ησλ 

ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ δελ αθνινπζεί πάληα ηε πξνεγεζείζα αλαθεξφκελε πνξεία, 

ελψ νη  ζπγγελείο αλσκαιίεο ηνπο, πνπ αθνξνχλ  ηελ έθθπζε ή/θαη ηελ πνξεία ηνπο 

είλαη ζπάληεο θαη ζπλήζσο δελ επεξξεάδνπλ ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο. 

Οη ζεσξίεο γηα ηα ελαξθηήξηα γεγνλφηα ηεο αζεξνγέλεζεο άξρηζαλ λα δηαηππψλνληαη 

απφ λσξίο, σζηφζν κφιηο ηνλ 19ν αηψλα παξνπζηάζηεθαλ νη πξψηεο νινθιεξσκέλεο 

θαη νη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο  είλαη ε ζξνκβνγελλεηηθή, ε θιεγκνλψδεο , ε 

ιηπηδαηκηθή θαη ε δηηδξσκαηηθή ζεσξία. Δρνληαο θηάζεη πιένλ ζηηο αξρέο ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα, κε ηε ζπκβνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ θαη ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ DNA  είλαη πηα παξαδεθηφ φηη αζεξνζθιήξπλζε απνηειεί κηα πξνηνχζα 

θιεγκνλψδε λφζν, κε πνηθίια αίηηα, κε ελαξθηήξην ιάθηηζκα ηελ ελδνζειηαθή βιάβε 

θαη ζχλζεην κεραληζκφ δεκηνπξγίαο ζην επίπεδν ησλ θπηηάξσλ , φρη απφιπηα 

εμαξηψκελν απφ ην επίπεδν ιηπηδίσλ ζηνλ νξφ θαη κε επηθξαηέζηεξε ηε ζεσξία 

δεκηνπξγίαο ηελ ππφζεζε πξνο ηε βιάβε 

Χο νη θχξηεο θπηηαξηθέο ζπληζηψζεο ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ γεληθφηεξα θαη 

εηδηθφηεξα ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ, ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα θαη ηα ιεία κπηθά 

θχηηαξα παίδνπλ βαζηθφηαην ξφιν ζηε βηνινγία θαη παζνινγία ηνπο. Αλάκεζα ζηηο 

βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπο ζπγθαηαιέγνληαη ε δηαηήξεζε ηνπ θξαγκνχ 

δηαπεξαηφηεηαο, ε ζχλζεζε ξπζκηζηηθψλ κνξίσλ κε αληηπεθηηθή, αληηζξνκβσηηθή θαη 

ηλσδνιπηηθή δξάζε,                                                                                                                                                                                                             

ε ζχλζεζε πξνζξνκβσηηθψλ κνξίσλ, ε παξαγσγή εμσθπηηάξηαο ζεκέιηαο νπζίαο, ε 

παξαγσγή αγγεηνζπζηαιηηθψλ  θαη αγγεηνδηαζηαιηηθψλ κνξίσλ ,φπσο θαη ε ξχζκηζε 

ηεο θιεγκνλήο, ηεο αλνζίαο θαη  ηεο θπηηαξηθήο αχμεζεο, ελψ ν ξφινο  ησλ  ιείσλ 

κπηθψλ θπηηάξσλ  ζπλίζηαηαη ζηελ αγγεηνζχζπαζε θαη ηελ αγγεηνδηαζηνιή  ζε 

θπζηνινγηθά ή θαξκαθεπηηθά εξεζίζκαηα, ζηε ζχλζεζε εμσθπηηάξηαο ζεκέιηαο 

νπζίαο. Η ππεξπιαζία πνπ ππφθεηληαη θαηά ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ αζεξσκαηηθή 

δηεξγαζία ξπζκίδεηαη απφ κηα πνηθηιία πξναγσγηθψλ θαη αλαζηαιηηθψλ ηεο αχμεζεο 

παξαγφλησλ.  
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Απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζπζηαηηθά ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο, ην ελδνζήιην θαη ε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αζεξσκάησζεο. Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ κεηαβνιψλ ηνπ ελδνζειίνπ πνπ 

πηζαλψο δξνπλ ζε ζπλδπαζκφ ζεσξνχληαη πσο είλαη νη αηκνδπλακηθέο δηαηαξαρέο  

πνπ ζπλνδεχνπλ ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο θπθινθνξίαο, εηδηθφηεξα ζε 

αλαηνκηθέο πεξηνρέο  κε δηαηαξαγκέλε, ζηξνβηιψδε ξνή(εθθχζεηο θαη δηραζκνί 

αγγείσλ) θαη  νη δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο, ζπλεθηηκψληαο θαη 

ηε ζπκβνιή ινηκσδψλ παξαγφλησλ ( ριακχδηα ηεο πλεπκνλίαο, ν ηφο ηνπ απινχ 

έξπεηα, ν ηφο ηεο επαηίηηηηδαο Α, ν κεγαινθπηαξνηφο θαη ην ειηθνβαθηεξίδην ηνπ 

ππισξνχ) 

Γπζιεηηνπξγία ηνπ ελδνζειίνπ, απφηνθν νπνηαζδήπνηε αηηίαο, έρεη άκεζε επίπησζε 

ζηε δηαηαξαρή ζχλζεζεο ησλ αγγεηνδξαζηηθψλ νπζηψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ αξηεξηαθφ 

ηφλν, φπσο ην ΝΟ , κε απνηέιεζκα κεηαμχ άιισλ ηελ εμαζζέληζε ή ηελ θαηάξγεζε  

ηεο ελδνζειηνεμαξηψκελεο ράιαζεο,  επφδσζε ηεο πξνζθφιιεζεο  θαη ζπζζψξεπζεο 

ησλ ιεπθνθπηηάξσλ  θαη ησλ αηκνπεηαιίσλ ζην ελδνζειηαθφ ηνίρσκα θαη  ε  

δηαθνξνπνίεζε θαη αχμεζε ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ. Απφ ηα θιεγκνλψδε 

ιεπθνθχηηαξα, ηδηαίηεξν ξφιν ζπληζηνχλ ηα ιεκθνθχηηαξα θαη ηα καθξνθάγα, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα κνλνθχηηαξα ηνπ αίκαηνο. Ιδηαίηεξα ηα καθξνθάγα, παξάγνπλ 

θπηηαξνθίλεο, ρεκεηνθίλεο, απμεηηθνχο παξάγνληεο αιιά θαη ηνμηθέο ηνπ νμπγφλνπ 

ελψζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ επφδσζε πεξαηηέξσ ππεξπιαζίαο ησλ ιείσλ κπηθψλ 

θπηηάξσλ, πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ ιεπθνθπηηάξσλ ζην ζεκείν ηεο βιάβεο αιιά 

θαη νμείδσζε ηεο LDL.Σα θιεγκνλψδε θχηηαξα αθνχ ζπλδεζνχλ κέζσ 

εθθξαδφκελσλ ζηελ επηθάλεηα ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ ππνδνρείο, απμάλνληαη 

θαη επηβηψλνπλ ηνπηθά, πξνζιακβάλνπλ    κφξηα LDL αθνχ απηά πξνεγνπκέλσο 

έρνπλ ππνζηεί πνηθίιιε νμεηδσηηθή ηξνπνπνίεζε θαη κεηαηξέπνληαη ζε αθξψδε 

καθξνθάγα.  

Δμίζνπ ελεξγφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο αζεξσκάησζεο δηαδξακαηίδνπλ ηα 

αηκνπεηάιηα. Δλ ηάρεη, ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο  ησλ κνλνθπηηάξσλ 

ζε καθξνθάγα , παξάγνληαο  ηνλ παξάγνληα 4 (PF4) θαη έλα  ζεκαληηθφ αξηζκφ  

ρεκεηνθηλψλ  (MCP 1, CD40L, RANTES,ENA 78, IL 1β θαη IL 8) πνπ 

αιιειεπηδξνχλ κε ηα θπθινθνξνχληα ιεπθά αηκνζθαίξηα πξνάγνληαο έηζη  ηε 

κεηαηξνπή ηνπο  ζε  καθξνθάγα θαη αθξψδε  θχηηαξα. Δπίζεο, πξνάγνπλ ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ  θαη ζπκβάιινπλ  ζηελ απνδφκεζε ηεο 

ζεκέιηαο νπζίαο. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη φιεο νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 

θπηηάξσλ, ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο αιιά θαη ησλ θπθινθνξνχλησλ ζην αίκα 

κνξίσλ, φπσο ε LDL δηελεξγνχληαη κέζσ πξνζθνιιεηηθψλ κνξίσλ 

Η πην κειεηεκέλε θαηάζηαζε  πνπ ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ηφζν ζηε γέλεζε φζν θαη 

ζηελ εμέιημε ηεο αζεξσκαηηθήο βιάβεο είλαη ε ππεξρνιεζηεξνιαηκία. Απνδεηθηηθά 

ηεο αλακθηζβήηεηεο εκπινθήο ηεο είλαη επξήκαηα φπσο ε αλεχξεζε ρνιεζηεξφιεο 

ζηα καθξνθάγα αζεξσκαηηθψλ πιαθψλ θαη δηάζπαξηα κφξηά ηεο ζηελ έθηαζε ηεο 

πιάθαο ζε πνηθίιιεο κνξθέο, ζχλδεζε ηεο εκθάληζεο πξψηκεο αζεξσκαηηθήο λφζνπ 

ζε πεξηπηψζεηο γελεηηθψλ δηαηαξαρψλ κεηαβνιηζκνχ ρνιεζηεξφιεο ή άιισλ πνπ 

επάγνπλ ππεξρνιεζηεξνιαηκία, αιιά θαη ε ππνζηξνθή αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ κεηά 

απφ θαξκαθεπηηθά δηακεζνιαβνχκελε κείσζε ηεο νιηθήο ρνιεζηεξφιεο ηνπ 
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πιάζκαηνο. Οη κεραληζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ ε ππεξρνιεζηεξνιαηκηθή θαηάζηαζε 

νδεγεί ζηε γέλεζε θαη εμέιημε αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ ζπλνςίδνληαη ζηελ παξαγσγή 

ειεπζέξσλ ξηδψλ νμπγφλνπ, πξνθαιψληαο ελδνζειηαθή βιάβε-δπζιεηηνπξγία, αιιά 

θαη ηε δεκηνπξγία απμεκέλσλ ζπγθεληξψζεσλ ππελδνζειηαθά νμεηδσκέλσλ LDL. 

Σέινο φζνλ αθνξά ζην πψο ηα ιεία κπηθά θχηηαξα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμέιημε ηεο 

δηεξγαζίαο, απηά  πξνζιακβάλνληαο LDL  κεηαηξέπνληαη ζε αθξψδε  θχηηαξα, αιιά 

θαη ελαπνζέηνληαο ζπζηαηηθά ηεο εμσθπηηάξηαο ζεκέιηαο νπζίαο ζην κέζν ρηηψλα  

,φρη κφλν  δηαησλίδνπλ ηε βιάβε, αιιά απμάλνπλ θαη ην κέγεζνο ησλ αζεξσκαηηθψλ 

βιαβψλ. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη σο θαη 40% ησλ ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ ησλ 

αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ πξνέξρνληαη απφ θπθινθνξνχληα ζην αίκα πξνγνληθά 

θχηηαξα. 

Δπηπιένλ δνκηθά ζπζηαηηθά ησλ αζεξσκαηηθψλ βιαβψλ  πνπ ε παξνπζία ηνπο είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ εμέιημε ησλ βιαβψλ είλαη θαη ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα , ηα νπνία 

απνηεινχλ κηα ζεκαληηθφηαηε ιηπηδηαθή πεγή γηα ηε βιάβε κέζσ ηεο δηπινζηηβάδαο 

ηεο θπηηαξηθήο ηνπο κεκβξάλεο, ελψ ηέινο ην θνιιαγφλν ηνπ κέζνπ ρηηψλα, 

ζπκβάιιεη ζηελ επέθηαζε ηεο βιάβεο  φηαλ  απνδνκεζεί απφ ηελ θνιιαγελάζε ησλ 

καθξνθάγσλ θαη αξζεί ε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλαζηνιήο ηεο αχμεζεο ησλ 

ιείσλ κπηθψλ ηλψλ. ηνπο παξάγνληεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ  επνδψλνπλ είηε ηε 

γέλεζε είηε ηελ εμέιημε βιαβψλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη ε νκνθπζηείλε.  

Πεξλψληαο ζηε δηεξεχλεζε ησλ επηδεκηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζε επίπεδν 

θχινπ θαη ειηθίαο νη άληξεο παξνπζηάδνπλ έλα πξνβάδηζκα, φρη ηφζν ζε επίπεδν 

πιεζπζκνχ πνπ πιήηηεηαη, αιιά ζε εκθάληζε ζπκπησκάησλ θαη ζπλεπψο αηθληδίνπ 

ζαλάηνπ ζε πνιχ λεφηεξεο ειηθίεο, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο αθνξνχλ θαη ηελ 3 ε κφιηο 

δεθαεηία ηεο δσήο, ελψ ζην γπλαηθείν πιεζπζκφ ιφγσ νξκνλνπξνζηαζίαο, κεηά ην 

πέξαο ηεο 5εο δεθαεηίαο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ηέηνηα θξνχζκαηα.  Η νηθνγελήο 

πξνδηάζεζε γηα αζεξσκάησζε θαη ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα πθίζηαηαη θαη είλαη  

πηζαλφηαηα πνιπγνληδηαθή. Ο απμεκέλνο θίλδπλνο αζεξνζθιήξπλζεο θαη ηδηαίηεξα 

γηα ζηεθαληαία λφζν ζρεηίδεηαη κε ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ  ιφγσ ηεο ζπζζψξεπζεο 

άιισλ νηθνγελψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ, φπσο ε παρπζαξθία, ε αξηεξηαθή ππέξηαζε, 

ε ππεξρνιεζηεξνλαηκία, ε δπζιηπηδαηκία θαη ν δηαβήηεο. ηηο κε νηθνγελείο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ ζπκκεηέρνπλ ην θάπληζκα, 

νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηο, ε θαζηζηηθή δσή θαη ε έιιεηςε άζθεζεο αιιά θαη ν 

γεληθφηεξνο ηξφπνο δσήο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. 

Αλαθνξηθά ζηελ εμέιημε ησλ αζεξσκαηνζθιεξπληηθψλ βιαβψλ, έρνπλ δηαηππσζεί 

θαη εμειηρζεί θάπνηεο ηαμηλνκήζεηο απηψλ, κε γλψκνλα ηφζν ηε δνκή θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηέο παξνπζηάδνπλ φζν θαη ηηο επηπινθέο πνπ ε εμέιημε απηψλ 

εκθαλίδνπλ. Ο Stary παξνπζίαζε ηφζν ηελ πξσηφηππε φζν θαη ηελ ηξνπνπνηεκέλε 

αξγφηεξα θαηάηαμε ησλ βιαβψλ ζχκθσλα κε ηε κνξθνινγία ηεο αζεξσκαηψδνπο 

πιάθαο, αλάινγα κε ηελ παξνπζία ζε απηέο πιελ ηνπ ηλψδνπο ηζηνχ, ιηπψδνπο 

λεθξσηηθνχ ππξήλα, απνηηηαλψζεσλ, ζξφκβσζεο, εμέιθσζεο ηεο πιάθαο ή 

παξνπζίαο ελδνπιαθηθήο αηκνξξαγίαο, ελψ απνδεθηή είλαη θαη ε ηαμηλφκεζε πνπ 

γίλεηαη κε βάζε ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηεο πιάθαο. 

Κάζε αζεξσκαηηθή πιάθα έρεη έλα εθαιηήξην ζεκείν δεκηνπξγίαο, φπνπ ην αγγεηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη νη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο ξπζκίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ εμέιημή 
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ηεο. Σν πξψηκν ζηάδην αλαθέξεηαη ζαλ ιηπψδε γξάκκσζε, ελψ ε ίδηα εμειηζζφκελε 

απμάλεη ην κέγεζφο ηεο, θαηαιήγνληαο ζην ζρεκαηηζκφ ελδηάκεζεο αζεξσκαηηθήο 

βιάβεο  ε νπνία πξνθαιεί αχμεζε ηνπ πάρνπο ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ απινχ ηεο αξηεξίαο(remodeling), 

πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαθσιχεηαη ε θπζηνινγηθή ξνή ηνπ αίκαηνο, θάηη ην νπνίν 

φκσο αλαπφθεπθηα ζπκβαίλεη φηαλ ε βιάβε πξνθαιεί ζηέλσζε ηνπ απινχ ζε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 40%.Καζψο νη ιηπψδεηο γξακκψζεηο εμειίζζνληαη ζε 

ελδηάκεζεο θαη πξνρσξεκέλεο βιάβεο, ηείλνπλ λα ζρεκαηίδνπλ κηα ηλψδε θάςα, ε 

νπνία πεξηραξαθψλεη ηε βιάβε απφ ηνλ απιφ. Απηή ε δηεξγαζία αληηπξνζσπεχεη έλα 

είδνο επνχισζεο  ή ηλψδνπο αληίδξαζεο ζηνλ ηξαπκαηηζκφ. Η ηλψδεο θάςα θαιχπηεη 

έλα κείγκα ιεπθνθπηηάξσλ, ιηπηδίσλ θαη ππνιιεηκαηηθψλ πξνηφλησλ θπηηαξηθήο 

απνδφκεζεο (debris), ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα εμειηρζεί ζε λεθξσηηθφ ππξήλα. Η 

επεξρφκελε απφθξαμε ηνπ αξηεξηαθνχ απινχ κπνξεί λα είλαη ζηαδηαθή ή απφηνκε, 

νθεηιφκελε  ζε πξννδεπηηθή αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο αζεξσκαηηθήο βιάβεο ή ζε 

ξήμε ηεο ηλψδνπο θάςαο θαη επαθή ηνπ αίκαηνο κε ηνλ ππξήλα ηεο αζεξσκαηηθήο 

βιάβεο. ε θάζε πεξίπησζε, είηε πξνεγείηαη ζξφκβσζε ζπλεπεία ξήμεο ή δηάβξσζεο 

ηεο πιάθαο είηε θξηηηθή ζηέλσζε ηνπ απινχ ηνπ αγγείνπ(ζε πνζνζηφ >75% ηνπ 

απινχ), ν ζαλαηεθφξνο κεραληζκφο είλαη ε έθιπζε θνηιηαθψλ αξξπζκηψλ ή θαη 

ηληδηζκνχ, κεηά απφ ζπαζκφ ηνπ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί, αληίζεηα απφ νηη 

ζπλεζίδεηαη λα πηζηεχεηαη, ε παξνπζία εκθξάγκαηνο δελ ζπλνδεχεη πάληα 

ηνπνγξαθηθά ην ζεκείν ηνπ αγγείνπ πνπ παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ζηέλσζε, 

αληηζέησο ηα πεξηζζφηεξα νμέα εκθξάγκαηα αζζελψλ πνπ επηβίσζαλ ηνπ επεηζνδίνπ 

ζπλνδεχνπλ ζηελψζεηο νη νπνίεο δελ μεπεξλνχλ ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο ην 

50% ηνπ απινχ. 

Η έλλνηα ηεο επάισηεο πιάθαο εηζήρζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, εμεγψληαο πψο πιάθεο 

πνπ πξνθαινχλ ήπηα ζηέλσζε θαηά ηα αγγεηνγξαθηθά επξήκαηα, δίλνπλ γέλεζε ζε 

νμέα ζηεθαληαία επεηζφδηα. Σππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιαθψλ απηψλ είλαη  ε 

ιεπηή ηλψδεο θάςα, ε  κεγάιε δεμακελή ιηπηδίσλ πνπ ζπρλά μεπεξλά ην 30% ηεο 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο πιάθαο, ε ζεηηθή αλαδηακφξθσζε ηνπ αξηεξηαθνχ 

ηνηρψκαηνο γχξσ απφ ηελ πιάθα, θιεγκνλψδεο δηήζεζε ηεο ηλψδνπο θάςαο θαη ηεο 

έμσ ζηηβάδαο θαη ηέινο απμεκέλε λεναγγείσζε ηεο πιάθαο. . Ιδηαίηεξε πξνζνρή 

πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλφο νηη νη επάισηεο πιάθεο είλαη επηξξεπήο ζε ζξφκβσζε 

θαη ζπλήζσο κηα ηέηνηα επηπινθή ηνπο είλαη πνπ ηηο θαζηζηά επηθίλδπλεο θαη 

δπλεηηθά ζαλαηεθφξεο, σζηφζν  πιάθεο νη νπνίεο είλαη  ακηγψο ηλψδεηο θαη 

πξνθαινχλ κεγάινπ βαζκνχ ζηέλσζε κπνξνχλ θάιιηζηα λα ζξνκβσζνχλ  εμίζνπ , 

γεγνλφο απνδηδφκελν ζηελ ππεξπεθηηθφηεηα ηνπ αίκαηνο ησλ αζζελψλ απηψλ , νη 

νπνίνη ζπλήζσο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ επάισησλ. Σνλίδεηαη αθφκε νηη ε 

ζξφκβσζε ζε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα  είλαη θιηληθά ζησπειή, θαη απηφ ζπκβαίλεη 

είηε επεηδή ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο θπθινθνξίεο είηε ν ζξφκβνο είλαη πνιχ κηθξφο 

γηα λα πξνθαιέζεη θάπνην ζχκπησκα κείσζεο θπθινθνξίαο. Οη επάισηεο πιάθεο 

είλαη παξνχζεο ζε πνιιά ζεκεία ηνπ ίδηνπ αξηεξηαθνχ δέληξνπ, παξάγνληαο πνπ ηηο 

θαζηζηά πεξηζζφηεξν επηθίλδπλεο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ πηζαλνηήησλ επηπινθήο 

θάπνηαο απφ απηέο, έηζη  αλαθεξφκαζηε ζε  αζζελείο κε απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο 

επεηζνδίσλ. Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί νηη αλάινγεο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ηέηνησλ 
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νμέσλ επεηζνδίσλ  παξνπζηάδνπλ αζζελείο νη νπνίνη δηαηαξαρέο πεθηηθφηεηαο ή 

παξφκνηεο αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο αιιά θαη επηξξεπέο ζε αξξπζκίεο  κπνθάξδην.  

Ο ελδερφκελνο ξφινο κηαο αγγεηνγξαθηθήο εμέηαζεο είλαη απφ θάπνηνπο 

ακθηζβεηνχκελνο, κηα θαη ζε πεξίπνπ 2-3 ησλ αζζελψλ νη νπνίνη πξνζέξρνληαη κε 

νμέα ζηεθαληαία επεηζφδηα, πξνεγνχκελα αγγεηνγξαθήκαηα 2-3 κελψλ δείρλνπλ 

ππάξρνπζα ζηέλσζε κηθξφηεξε ηνπ 70% ηνπ απινχ. σζηή αμηνιφγεζε κηα 

αγγεηνγξαθίαο γίλεηαη κφλν αλ γίλεη εθηίκεζε νιφθιεξνπ ηνπ αξηεξηαθνχ δέληξνπ 

θαη φρη κεκσλνκέλσλ ζεκείσλ ζηα νπνία ππάξρεη εθζεζεκαζκέλε ζηέλσζε.  

Σέινο, κηα ζχληνκε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηε ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ 

αξθεηνχο κειεηεηέο ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ θαηαιπηηθή 

εκθάληζε νμείαο, απνθξαθηηθήο ή φρη ζξφκβσζεο ηνπ απινχ ηνπ ζηεθαληαίνπ 

αγγείνπ, πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη έλαο αηθλίδηνο ζηεθαληαίνο ζάλαηνο. Ο ζξφκβνο 

κπνξεί λα πξνθαιεί πιήξε απφθξαμε ηνπ απινχ, ή θαη λα είλαη λενζρεκαηηζζείο θαη 

λα επηθάζεηαη  ζε ζεκεία πνπ ν απιφο ήηαλ ήδε ζηελσκέλνο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην γεγνλφο πνπ πξνεγείηαη ηνπ ζξνκβσηηθνχ επεηζνδίνπ, απηφ 

κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζε δηάβξσζε ή ξήμε ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά κηαο δηαβξσκέλεο πιάθαο είλαη ε κηθξφηεξε ζηέλσζε πνπ 

παξνπζηάδνπλ,  ζρεηηθά κε ηηο πιάθεο πνπ εκθαλίδνπλ ξήμε,  νηη  ε ζχζηαζή ηνπο δελ 

βαζίδεηαη ζηελ παξνπζία ιηπψδνπο δεμακελήο., αιιά είλαη πινχζηεο ζε θνιιαγφλν 

ηζηφ  ιεία κπηθά θχηηαξα, ελψ νη  ξεγκέλεο πιάθεο αληηζέησο, εκθαλίδνπλ κεγάιν 

βαζκφ ζηέλσζεο, ν νπνίνο ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεληξηθή αλάπηπμή ηεο θαη παξνπζία 

κεγάινπ ιηπηδηθνχ ππξήλα, ηελ θάςα ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη λα δηεζεί κεγάινο αξηζκφο 

θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ νη πιάθεο θηάζνπλ ζε κηα 

πξνρσξεκέλε θαηάζηαζε, θάπνηεο εζηηαθέο ελαπνζέζεηο αηκνπεηαιίσλ είλαη 

δεδνκέλεο. Σέηνηνη κηθξνζθνπηθνί ζξφκβνη αηκνπεηαιίσλ δελ έρνπλ θακηά θιηληθή 

ζεκαζία 

Σν πιηθφ ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ  180 ζπλνιηθά αζζελείο νη νπνίνη απεβίσζαλ 

ζπλεπεία αηθληδίνπ ζαλάηνπ, κέζα ζε κηα ψξα απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ 

(λαπηία, έκεηνη, νπηζζνζηεξληθφ ή επηγάζηξην άιγνο), ζχκθσλα κε ηηο καξηπξίεο θαη 

ηηο πιεξνθνξίεο  πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ηνπο κάξηπξεο, ηνπο νηθείνπο  αιιά θαη ηνπ 

παξαηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. 40 κάξηπξεο ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ έξεπλα, νη νπνίνη 

ζπλίζηαληαη ζε πεξηζηαηηθά πνπ ε αηηία ζαλάηνπ ήηαλ απηνθηνλία, ηξνραία 

αηπρήκαηα, ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ ή επηιεπηηθή θξίζε. Μείδνλ θξηηήξην γηα ηελ 

επηινγή ησλ 180 πεξηζηαηηθψλ ζηάζεθε ε λεθξνηνκηθή δηάγλσζε ηνπ ζηεθαληαίαο 

αηηηνινγίαο ζαλάηνπ, δει, ε αλεχξεζε αζεξσκαηηθψλ αιινηψζεσλ ζε κηα ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 3 θχξηεο επηθαξδηαθέο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο , ε νπνία 

πξνθαινχζε ζηνλ απιφ ηνπ αγγείνπ ζηέλσζε καθξνζθνπηθά νξαηή  θαηά ην 75% θαη 

εθηίκεζε ,απνθιεηνκέλεο θάζε άιιεο αμηνινγήζηκεο παζνινγηθήο αιινίσζεο  απφ ηα 

ππφινηπα φξγαλα ή ην κπνθάξδην. Αζζελείο νη νπνίνη εκθάληδαλ θάπνηεο 

πξνππνζέζεηο πρ πξνεγνχκελε επέκβαζε θαξδηάο, απνθιείζηεθαλ. Η ηνκή ε νπνία 

θαηά ηελ ελδειερή εμέηαζε ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ (ηνκή αλά  2-3 ρηιηνζηά) 

παξνπζίαδε ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζηέλσζεο  επηιέρζεθε σο αληηπξνζσπεπηηθή γηα ην 

θάζε πεξηζηαηηθφ,  ρξσκαηίζηεθε κε ηε ρξψζε ξνπηίλαο αηκαηνμπιίλε εσζίλε (Η&Δ) 

θαη  εηδηθή ρξψζε Massons , ε νπνία επέηξεπε ηελ θαιχηεξε επθξίλεηα ηνπ 
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ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ζηελ αζεξσκαηηθή πιάθα, φπσο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ιηπνεηδνχο 

ππξήλα. 

Απφ ηελ νκάδα ησλ αζζελψλ (n =180), ε καθξνζθνπηθή εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ηεο 

ζηέλσζεο θαηέδεημε σο κέζε ηηκή ην 87,3%, κε range 45  θαη 100  %, ελψ κεηά ηελ 

ςεθηαθή κέηξεζε  ν κέζνο φξνο ήηαλ  86,1%  ,κε range  46,4 θαη 99,3%, κε θπιεηηθή 

αλαινγία 19%  γπλαίθεο  θαη 81%  άληξεο , κε κέζν φξν ειηθίαο  ηα 54,6 έηε, (37-82 

έηε γηα ηηο γπλαίθεο θαη 23-98 έηε γηα ηνπο άλδξεο . 

Απφ ηε καθξνζθνπηθή θαη κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ δεηγκάησλ ηεο νκάδαο ησλ 

καξηχξσλ ν κέζνο φξνο εθηηκήζεθε ζην 40,5%,κε εχξνο ηηκψλ κεηαμχ 0-80%,ελψ ε  

αληίζηνηρε κέηξεζε κε ην  Ιmage Pro Plus  έδεημε φηη  κέζε ηηκή ήηαλ 45,1%, κε 

εχξνο ηηκψλ 0,2-83,4%. Η αμηνιφγεζε κε ην  t student  test έδεημε φηη  ε δηαθνξά ησλ 

κέζσλ ηηκψλ είλαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή .Σέινο, ε  δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ  

ηεο ζηέλσζεο ζηελ νκάδα ησλ παζρφλησλ θαη ηεο νκάδαο ησλ καξηχξσλ 

αμηνινγήζεθαλ επίζεο θαη θαηαηάρζεθε σο ζηαηηζηηθά πνιχ ζεκαληηθή ζην επίπεδν 

ηνπ p<0,001.  

αλ θξηηηθφο βαζκφο ζηέλσζεο ηνπ ζηεθαληαίνπ απινχ ζεσξείηαη απφ πνιινχο 

ζπγγξαθείο ην πνζνζηφ 75%. Χζηφζν, ζε αζζελείο κεγαιχηεξεο ειηθίαο, άλσ ησλ 60 

εηψλ αλ θαη  ν απιφο δελ παξνπζηάδεη αμηφινγνπ βαζκνχ ζηέλσζε, νη ζηεθαληαίεο 

αξηεξίεο εκθαλίδνληαη ζαλ απνηηηαλσκέλνη, άθακπηνη ζσιήλεο, ιφγσ ηεο 

ελαπφζεζεο θαη ζηαδηαθήο ζπζζψξεπζεο θξπζηάιισλ αζβεζηίνπ ζηα ηνηρψκαηα ηνπ 

αγγείνπ, νπφηε ε δπζιεηηνπξγία ηνπο ζεσξείηαη δεδνκέλε.  Αληίζεηα ζηα λέα άηνκα, 

έρεη πξνθχςεη νηη ην ¼  ηνπ αηθληδίνπ ζαλάηνπ νθείιεηαη ζε ζηεθαληαία λφζν, φπνπ ε 

δνκή ησλ πιαθψλ απηψλ  είλαη  ακηγψο ζρεδφλ ηλψδεηο, πινχζηεο ζε SMC, νη νπνίεο 

θαηαιάκβαλαλ ην 50% ηεο πιάθαο ηνπιάρηζηνλ.  

Η κηθξή  απφθιηζε ηνπ 1,2% πνπ πξνέθπςε απφ ηηο παξάιιειεο κεηξήζεηο ησλ 

δεηγκάησλ ησλ αζζελψλ  ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα , πνπ παξαηεξήζεθαλ πνιχ κεγάιεο απνθιίζεηο, είηε 

ππεξεθηηκψληαο  καθξνζθνπηθά ηνλ ζηελσζέληα απιφ είηε  ππνηηκψληαο ηνλ  θαηά 

ηελ πξψηε εμέηαζε. πγθεθξηκέλα, βξέζεθαλ 101 πεξηπηψζεηο απφ ηηο 180 ζπλνιηθά 

παξαηεξήζεηο ζηηο  νπνίεο ε ςεθηαθά κεηξνχκελε ζηέλσζε βξέζεθε κηθξφηεξε απφ 

ηελ αξρηθά εθηηκεζείζα. Μεηά ηελ ςεθηαθή κέηξεζε, βξέζεθαλ 21 πεξηζηαηηθά ζηα 

νπνία ν ηειηθά κεηξεζείο απιφο ήηαλ ζηελσκέλνο θαηά πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 75%. 

Απηφ ην εχξεκα ζπλάδεη κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε νηη ε νπηηθή καθξνζθνπηθή 

εμέηαζε είλαη παξαπιαλεηηθή πνιιέο θνξέο, αιιά θαη ην νηη ν αηθλίδηνο ζηεθαληαίνο 

ζάλαηνο δελ είλαη απνθιεηζηηθά απφηνθν ηεο κεγάιεο (75%) ζηέλσζεο ηνπ απινχ, 

αιιά ζπλδπαζκνχ θαη αιιειεπίδξαζεο ηεο ίδηαο ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηεο (αηκαηνινγηθή θαηάζηαζε, δνκή αγγείνπ, stress θαηάζηαζε 

αζζελνχο), αιιά θαη ηεο έληαζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αιιαγψλ πνπ γίλνληαη 

ελδνπιαθηθά, (remodeling, ελδνπιαθηθή αηκνξξαγία). Η δηαθνξά ζηηο κεηξήζεηο 

φζνλ αθνξά ηφζν ηηο ζεηηθέο απνθιίζεηο φζν θαη ηηο αξλεηηθέο νθείιεηαη ζε ηθαλφ 

αξηζκφ παξαγφλησλ, νη θπξηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη  ε εθ πξψηεο φςεσο 

ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ηνπ παξαηεξεηή,( απνδηδφκελε σο πξνο έλα κέξνο ζηελ 

αδπλακία ηνπ ηδίνπ ηνπ εμεηαζηνχ  λα ηελ αμηνινγήζεη, είηε ειιηπνχο γλψζεο θαη 

εθπαίδεπζεο, ηερληθήο θαη εκπεηξίαο είηε ιφγσ βεβηαζκέλεο εθηίκεζεο), ην ζθάικα 



145 

 

ην νπνίν ππεηζέξρεηαη ζηε κέηξεζε κεηά ηελ επεμεξγαζία ηζηψλ κεηά ηελ θνξκφιε 

θαη ηελ παξαθίλσζε (ζπξξίθλσζε ηνπ ηζηνχ  πηζαλψο ιφγσ ηεο αθπδάησζεο  αθνχ 

πνιιά απφ ηα ζπζηαηηθά ηεο πιάθαο θαη  πξνεμέρνπζαο ζεκαζίαο ε ρνιεζηεξφιε 

είλαη ζε δηαιπηή κνξθή  θαη ράλεηαη έηζη ζεκαληηθφο φγθνο ηεο, εηδηθφηεξα  ην 

πνζνζηφ ην νπνίν εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα απσιεζζεί θαηά ηελ επεμεξγαζία ελφο 

ηζηνχ είλαη κεηαμχ 5-33%,),ε κε ιήςε ππφςηλ  ηνπ ζρήκαηνο  ηεο πιάθαο θαη ε 

έθηαζε ησλ αζεξσκαηνζθιεξπληηθψλ αιινηψζεσλ ζην ζηεθαληαίν αξηεξηαθφ 

δέληξν, αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ ζηέλσζεο πνπ απηέο πξνθαινχλ(φηαλ απηέο είλαη 

εθηεηακέλεο θαη δε πεξηθιείνπλ απνηηηαλσζείζεο βιάβεο, πξνθαινχλ ζπλνιηθή 

δπζιεηηνπξγία ηεο αξηεξίαο , ηδηαίηεξα ζηελ ελδνηηθφηεηα θαη ζπζπαζηηθφηεηά 

ηεο).Πνιιέο θνξέο ν αηθλίδηνο ζηεθαληαίνο ζάλαηνο είλαη έλα φςηκν επεηζφδην , 

απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ ηεο δνκήο ηεο πιάθαο θαη ησλ ηζραηκηθψλ επεηζνδίσλ πνπ 

απηφ επάγεηαη, κε απνηέιεζκα απψιεηα πγηνχο εξεζηζκαηαγσγνχ κπνθαξδηαθνχ 

ηζηνχ θαη ηειηθά ηεο αλάπηπμε ζαλαηεθφξσλ αξξπζκηψλ, κεηά απφ θάπνην εθιπηηθφ 

παξάγνληα. Απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο εηθάδεηαη φηη φηαλ απνπζηάδνπλ 

επξήκαηα  ελεξγφηεηαο πιάθαο ή ηθαλνχ βαζκνχ ζηέλσζεο, ν ζάλαηνο απνδίδεηαη ζε 

θαξδηαθέο αξξπζκίεο ή δπζξπζκίεο ε νπνίεο επάγνληαη απφ ηελ ζπλνδεχνπζα 

θαξδηνκεγαιία, φπνπ ζχκθσλα κε απηέο, ε πξνθιεζείζα  κπνθαξδηαθή βιάβε ζε 

λνζνχληεο απφ αζεξσκαηνζθιεξπληηθή λφζν δελ είλαη αλάινγε κε ην βαζκφ ηεο 

ζηέλσζεο αιιά κε ηελ έθηαζε απηψλ. Σειηθά, πξνθχπηεη φηη ν βαζκφο ηεο 

πξνππάξρνπζαο ζηέλσζεο   δε ζρεηίδεηαη γξακκηθά  κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζηεθαληαίσλ επεηζνδίσλ, φπσο ην έκθξαγκα θαη ε ζξφκβσζε, αιιά αληηζέησο ε δνκή 

ησλ πιαθψλ είλαη  απηή πνπ νδεγεί ζηηο αιιαγέο ζε απηέο θαη ηελ εκθάληζε ησλ 

θαηλνκέλσλ 

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν ζθέινο ηεο έξεπλα, παξαηεξήζακε  φηη ζηηο πιάθεο ζηηο 

νπνίεο ε ζηέλσζε είλαη κηθξφηεξε ηνπ 50%, ε ρνιεζηεξφιε είλαη ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απφ ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, αιιά θαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηε κέζε 

ηηκή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ρνιεζηεξφιε εληνπίδεηαη ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηε  

δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμήο ηεο, κηα θαη ε θιεγκνλψδεο εμεξγαζία είλαη ζηελ 

θνξχθσζή ηεο. Αληίζεηα, φζν πεξηζζφηεξν σξηκάδεη ε πιάθα θαη αληηθαζίζηαηαη απφ 

ηλψδε ηζηφ, ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά ηεο πεξηνξίδνληαη ζηαδηαθά ζε έθηαζε. 

Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ  εξκελεία ηεο αλάπηπμεο νμέσλ ζηεθαληαίσλ επεηζνδίσλ  ζε 

πιάθεο κε κηθξή έθηαζε αιιά κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ρνιεζηεξφιεο κπνξεί λα βξεη 

εθαξκνγή ε ζεσξία ηεο επάισηεο πιάθαο. Σειηθά ν αηθλίδηνο ζηεθαληαίνο ηζραηκηθφο 

ζάλαηνο ζπληζηά θαηλφκελν ην νπνίν δε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην βαζκφ ηεο ζηέλσζεο 

πνπ πξνθαιεί ε αζεξσκαηηθή πιάθα, αιιά ζπλίζηαηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Δίηε ζε νμεία κπνθαξδηαθή ηζραηκία νθεηιφκελε ζε θάπνην λέν 

αγγεηαθφ επεηζφδην ζηελ πιάθα, ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβεί αλεμάξηεηα κε ηνλ φγθν 

πνπ απηή θαηαιακβάλεη, αιιά κάιινλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, ή λα νθείιεηαη ζε 

έλα αξξπζκηνγφλν επεηζφδην ην νπνίν δε ζρεηίδεηαη κε ελδνπιαθηθή δξαζηεξηφηεηα, 

αιιά απφ ηε δηαηαξαρή κεηαβίβαζεο ησλ ζπλάςεσλ ζηα κπνθαξδηαθά θχηηαξα πνπ 

έρνπλ επηβηψζεη ή ζπλάπηνληαη ζε έλα παιαηφ επνπισκέλν ηζραηκηθφ κπνθάξδην .  

Γεγνλφο παξακέλεη ην φηη ε πιάθα δελ κεγαιψλεη πεξλψληαο απφ ζπγθεθξηκέλα θαη 

πξνθαζνξηζκέλα ζηάδηα, απμάλνληαο αλαινγηθά ηε ζχζηαζή ηεο ζηα δηάθνξα 
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ζπζηαηηθά ηεο, αιιά εχινγα παξνπζηάδνπλ ηξαληαρηέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο κηα θαη 

θαζεκία αθνινπζεί δηαθνξεηηθή εμέιημε, ελψ αληίζεηα  απνηειέζκαηα  ζα 

ππνδείθλπαλ κηα γξακκηθή θαη νκαιή κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ηεο πιάθαο κε ηα 

ζπζηαηηθά ηεο. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε αζεξσκαηνζθιεξπληηθή λφζνο 

είλαη κηα πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ εθάζηνηε αζζελνχο, κε ηελ έλλνηα φηη ε γεληθφηεξε 

θαηάζηαζή ηνπ θαη ε θπζηνινγία ηνπ αίκαηφο (vulnerable patient) ηνπ επεξξεάδνπλ 

ην ξπζκφ εμέιημήο ηεο, ζπλεπψο θαη ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ησλ αζεξσκαηηθψλ 

πιαθψλ, φπσο θαη φηη κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ιηπηδηθνχ ππξήλα πξνέξρεηαη απφ 

απνπησζέληα  καθξνθάγα, παξάκεηξνο ε νπνία είλαη απξφβιεπηε ζην κεραληζκφ ηεο 

εμέιημήο ηεο. Δπίζεο, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα απνηειέζκαηα εμαξηψληαη πάληα  απφ  

ηνλ πιεζπζκφ πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε κηα κειέηε, νρη αλαθνξηθά ζην βαζκφ ηεο 

ζηέλσζεο πνπ απηνί εκθαλίδνπλ  αιιά  απφ ην είδνο ηεο πιάθαο, αλ δειαδή  ε πιάθα 

είλαη  ηλψδεο ή ηλνιηπψδεο . Σέινο, δελ πξνθχπηεη ε ηήξεζε  θάπνηνπ γξακκηθνχ  

πξνηχπνπ  αχμεζεο ή ζπζζψξεζεο ηεο ρνιεζηεξφιεο, θαη απηφ καξηπξά επίζεο ηελ 

απξφβιεπηε πνξεία κηαο πιάθαο θαη ηηο κε ηππνπνηεκέλεο νδνχο πνπ αθνινπζεί θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημήο ηεο. Απηφ επίζεο επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο πνιιέο κνξθέο κε 

ηηο νπνίεο ε ρνιεζηεξφιε ζπκκεηέρεη ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ ιηπψδνπο ππξήλα. Η 

πνηθηιφηεηα απηή κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ν ιηπψδεο ππξήλαο καξηπξά ην φηη ην λα 

απμεζεί ν φγθνο ηνπ δελ είλαη απνηέιεζκα ελφο θαη κφλν νμέσο επεηζνδίνπ, αιιά θαη 

φηη έρεη πεξάζεη απφ επεηζφδηα ξήμεο ε θαη αηκνξξαγίαο, δεδνκέλνπ φηη ηα ιηπίδηα 

απφ απηά ηα ζηάδηα ζπζζσξεχνληαη ζε απηή ηε ζέζε.  

Οη κεηξήζεηο ηνπ θπηηαξηθνχ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ηνλ αλέδεημαλ σο ην κνλαδηθφ 

ζπζηαηηθφ πνπ θαίλεηαη λα αθνινπζεί κηα αλεπαίζζεηε, αιιά γξακκηθή κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηνπ παξάιιεια κε ηελ αχμεζε  ηνπ βαζκνχ  ηεο ζηέλσζεο. Σα πνζνζηά 

ηνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ή πνιχ ζεκαληηθά 

ζπγθξηλφκελα ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζηέλσζεο, θάηη ην νπνίν δελ απνηέιεζε 

έθπιεμε, εθφζνλ ε αλάπηπμή ηνπ απνηειεί πξνηφλ δηαδηθαζίαο ίαζεο ηεο πιάθαο, θαη 

εθφζνλ θάζε πιάθα έρεη δηαδξάκεη δηαθνξεηηθήο ζπρλφηεηαο θαη έληαζεο επεηζφδηα, 

ζα έρεη θαη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ ηλψδνπο ηζηνχ αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηεο, 

φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην φηη ηε αχμεζε ηνπ βαζκνχ ζηέλσζεο ζπζρεηηδφκελα κε ηνλ 

ηλψδε ηζηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο ίδηεο 

πιάθεο  πνπ ε ρνιεζηεξφιε παξνπζίαδε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά, ν ηλψδεο ηζηφο 

παξνπζηάδεη ηα κηθξφηεξα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη νηη νη πιάθεο απηέο είλαη αξθεηά 

αζηαζείο, επηξξεπείο ζε νμέα επεηζφδηα, κηα θαη ζπγθεληξψλνπλ δχν κείδνλεο 

παξάγνληεο αζηάζεηαο, δειαδή κηθξή ζπγθέληξσζε ηλψδνπο ηζηνχ θαη κεγάιε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπψδε ππξήλα. Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη απνπζία κεγάινπ βαζκνχ 

ζηέλσζεο , αιιά κε δνκή ε νπνία ηελ θαζηζηά επάισηε ζε αηθλίδηεο εζσηεξηθέο 

αιιά θαη εμσηεξηθέο αλαθαηαλνκέο θαη αιιαγέο γεληθφηεξα, κηα πιάθα κπνξεί λα 

απνηειέζεη εθαιηήξην γηα θαηαξξάθηε νμέσλ επεηζνδίσλ , κε πξνεμέρνληα ηνλ 

αξηεξηαθφ ζπαζκφ θαη ηηο αξξπζκίεο. Αμηνζεκείσην σζηφζν είλαη φηη  αθφκε θαη 

πιάθεο κε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηλψδε ηζηφ θαη δε παρηά ηλψδε θάςα, ρσξίο λα 

δηαζέηνπλ επξχ ιηπηδηθφ ππξήλα, κπνξνχλ θάιιηζηα λα απνηειέζνπλ πεγή νμέσλ 

ζηεθαληαίσλ επεηζνδίσλ, ιφγσ δεπηεξεπφλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 
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ABSTRACT 

 

 

       Diseases of the arteries  are responsible for morbidity and mortality  more  than 

any other human disease. The anomalies and pathologies of arteries cause clinical 

disease in two basic mechanisms, narrowing or complete obstruction of the lumen or 

the presence of acute phenomenon (eg, thrombosis, embolism). Theories about the 

inaugural events of atherogenesis started out early, but  today dominates  the theory 

of the inflammatory response to endothelial damage due to synergistic hemodynamic 

disorders, adverse effects of hypercholesterolemia and contribution of  infectious 

agents. The most studied situation which contributes greatly both to the genesis and 

the evolution of the atherosclerotic lesion is hypercholesterolemia, which through 

production of free radicals, causes  endothelial damage, dysfunction, and the creation 

of increased levels of oxidized subendothelial  LDL. 

        Exploring the epidemiological characteristics, regarding the symptoms and 

therefore sudden death, these  are observed at much younger ages, which often 

involve the 3 rd decade of life, while in the genesis and progression are involved  

both familial and environmental factors. Each plaque has a starting point of genesis, 

where the vascular environment and the above factors regulate its  further 

development. As the  earlier phase is defined  the fatty streak, while the lumen of the 

vessel may be blocked  gradually or after an acute episode. In any case, the lethal 

mechanism is the release of ventricular arrhythmias or fibrillation, after coronary 

spasm. The concept of vulnerable plaque has been introduced in recent years, 

explaining how plaques causing mild stenosis in the angiographic findings, give birth 

to acute coronary events and are prone to thrombosis, which is usually come after a 

rupture or erosion of plaque.  

       180 patients died of sudden coronary death constituted  the study material as well 

as  40 witnesses, with extracardiac cause of death. The average stenosis was 

calculated digitally at 86.1%, while the microscopic examination showed 87.3%. 

Specifically, they found 101 cases out of 180 total observations in which the digitally 

measured stenosis was less than originally estimated, and 21 cases in which the final 

measured lumen was narrowed by less than 75%. The difference in measurements is 

attributed to the wrong microscopic estimation in the first place, the  error which is 

included in the measurement after processing tissues with formalin and parafin, not 

taking into account the shape of the plaque and the extent of the damage in the 

coronary arterial tree, regardless of the degree of stenosis caused by them. 

        The main conclusion resulting from  the second part of the study is that the 

plaque does not grow by getting through  specific and predetermined stages, 

increasing  proportionally the composition of its  various components, but reasonably 

present differences between them and each one follows a different pattern , while the 

opposite  results would indicate a linear and smooth volume change of the plaque 

with the ingredients. 
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Coronary Arteries Using Morphometry. 
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Source 

From the *Department of Forensic Sciences, Medical School, University of Crete; 

and †Technological Educational Institute of Heraklion, Heraklion, Greece. 

Abstract 

In Greece, mortality due to coronary artery disease has alarmingly increased during 

the past 3 decades, especially among younger adults between 30 and 40 years old. 

Many studies have been conducted over the years in an effort to interpret the presence 

of acute coronary phenomena-myocardial infarction, thrombosis, and sudden death-in 

early diagnosis and treatment. The current study focuses on postmortem data from 

individuals who had sudden coronary death. The coronary arteries of 100 individuals 

who were routinely subjected to autopsy at the Department of Forensic Sciences of 

the University of Crete were removed and examined, aiming at the evaluation of the 

degree of stenosis of the lumen and measurement of proportion of cholesterol in the 

plaque using Image Pro Plus 4.5. The average degree of stenosis was 79.01%, ranging 

from 11% to 99%. The cholesterol proportion was measured in 66 specimens, and the 

average was 25.05%, ranging between 5.3% and 66.3%, whereas 25 of them (37.8% 

overall) were found to contain cholesterol above the average. It resulted that the 

degree of stenosis was not of major importance in vulnerable plaques and that the 

amount of cholesterol followed an almost linear pattern of accumulation. 
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ΗV.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΦΛΔΓΜΟΝΧΓΟΤ ΓΗΖΘΖΖ 

 

 

A/A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TEΛΙΚΟ 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0,2 

3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0,2 

4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,2 

5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,2 

6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0,2 

7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0,2 

8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0,3 

9 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0,3 

10 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0,3 

11 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0,3 

12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0,3 

13 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0,3 

14 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0,3 

15 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0,3 

16 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0,3 

17 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0,3 

18 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0,3 

19 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,4 

20 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0,4 

21 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0,4 

22 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0,4 

23 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0,4 

24 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,4 

25 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0,4 

26 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0,5 

27 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0,5 

28 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 

29 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0,5 

30 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0,5 

31 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0,5 

32 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0,5 

33 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0,6 

34 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0,6 

35 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0,6 

36 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0,6 

37 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0,7 

38 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0,7 

39 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0,7 

40 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0,7 
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41 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0,7 

42 0 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0,8 

43 2 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0,8 

44 1 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0,8 

45 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0,8 

46 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0,8 

47 1 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0,8 

48 2 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0,8 

49 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,8 

50 1 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0,8 

51 2 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0,8 

52 0 1 2 1 1 0 1 2 1 0 0,9 

53 2 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0,9 

54 1 0 0 2 1 0 1 0 3 1 0,9 

55 1 0 1 2 0 1 2 1 0 1 0,9 

56 1 0 1 2 2 0 1 0 1 1 0,9 

57 1 1 2 0 0 1 0 1 2 1 0,9 

58 2 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0,9 

59 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0,9 

60 0 0 1 1 2 1 2 0 1 1 0,9 

61 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 0,9 

62 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0,9 

63 3 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 

64 2 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 

65 2 1 2 0 1 2 1 1 0 0 1 

66 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 

67 1 0 1 2 2 1 2 0 1 1 1,1 

68 1 2 2 1 0 1 1 2 1 0 1,1 

69 2 1 1 0 1 2 2 1 1 0 1,1 

70 2 2 1 1 1 1 2 0 0 1 1,1 

71 1 2 1 1 1 2 0 0 1 2 1,1 

72 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1,1 

73 2 1 2 0 1 1 1 1 0 2 1,1 

74 2 2 1 1 0 2 1 0 1 2 1,2 

75 2 1 0 2 2 1 0 2 1 1 1,2 

76 1 2 2 2 2 1 0 1 0 1 1,2 

77 2 2 1 1 2 1 1 1 2 0 1,3 

78 2 2 3 0 1 1 1 2 1 0 1,3 

79 2 2 1 1 0 1 2 1 1 2 1,3 

80 2 2 2 1 1 2 1 0 1 2 1,4 

81 1 2 2 0 1 2 1 2 2 1 1,4 

82 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1,4 

83 3 2 1 1 0 2 1 1 2 1 1,4 

84 2 2 1 2 0 1 2 2 1 2 1,5 

85 2 3 2 2 0 1 2 1 2 1 1,6 
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86 2 3 3 2 2 1 1 1 1 0 1,6 

87 2 3 3 2 1 2 1 0 1 2 1,7 

88 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1,7 

89 2 2 3 1 2 2 1 3 1 1 1,8 

90 3 2 1 2 2 1 2 1 3 1 1,8 

91 3 2 1 1 1 2 2 1 2 3 1,8 

92 2 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2,1 
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