
Περιληψη

Η αγγειακή επασβέστωση θεωρούταν έως πρόσφατα ως μία παθητική, μη
αναστρέψιμη διαδικασία που συνοδεύει το γήρας. Νεότερα δεδομένα δεί-
χνουν το σημαντικό ρόλο των επασβεστώσεων στον καρδιαγγειακό κίνδυνο
που όμως έχει διφασικό χαρακτήρα, με έναν άγνωστο έως τώρα ουδό, πά-
νω από τον οποίο οι επασβεστώσεις παύουν να είναι προστατευτικός μηχα-
νισμός και προάγουν τη ρήξη της αθηρωματικής πλάκας. Oι αγγειακές επα-
σβεστώσεις επίσης αυξάνουν την αρτηριακή σκληρία άρα και τη συστημα-
τική αρτηριακή πίεση, ενώ η υπέρταση με τη σειρά της προάγει τη ρήξη της
πλάκας μέσω του μηχανικού στρες. Σήμερα η ποσοτικοποίηση του ασβεστί-
ου στα αγγεία είναι σχετικά εύκολη μέσω της αξονικής στεφανιογραφίας.
Σε ορισμένες χώρες έχει ενσωματωθεί στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες
για την εκτίμηση του μη ειδικού προκάρδιου άλγους, ενώ το κόστος της εί-
ναι ανασταλτικός παράγοντας στην ευρεία χρήση της. Τέλος, φάρμακα ό-
πως ορισμένα αντιυπερτασικά, οι στατίνες, φαρμακα που επηρεάζουν τον
οστικό μεταβολισμό, τα οιστρογόνα έχουν προταθεί για τη θεραπεία των ε-
πασβεστώσεων, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί αν η μείωση του αγγεια-
κού ασβεστίου είναι ευεργετική όσον αφορά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

εισαγωγh

Η αγγειακή επασβέστωση είναι η εναπόθεση ασβεστίου στον

εξωκυττάριο χώρο του αγγειακού τοιχώματος. Έχει περιγραφεί

εδώ και 150 χρόνια και θεωρούταν έως πρόσφατα ως μία παθητι-

κή, μη αναστρέψιμη διαδικασία που συνοδεύει το γήρας1,2. Συνε-

πώς, λίγη σημασία δόθηκε ερευνητικά στους μηχανισμούς που την

προκαλούν και την αναστέλλουν ενώ τα υπάρχοντα δεδομένα για

τη σημασία της προέρχονται κυρίως από πρόσφατες μελέτες.

Η επασβέστωση των αγγείων εμφανίζεται σε δύο ανατομικές

περιοχές: είτε στον έσω χιτώνα των αγγείων όπου συνοδεύει μία

πλούσια σε χοληστερόλη αθηρωματική πλάκα, είτε διάχυτα στο

μέσο χιτώνα των αγγείων (σύνδρομο Möckenberg)3.

Η επασβέστωση των αγγείων φαίνεται ότι είναι μία διαδικα-

σία που μοιάζει με την οστεογένεση και την οστική επιμετάλλωση.

Προϋποθέτει δε τη συνύπαρξη δύο διαδικασιών: της δημιουργίας

οστού στο αγγειακό τοίχωμα από κύτταρα με οστεοβλαστική δρα-

στηριότητα και την ανεπάρκεια των ανασταλτών της επιμετάλλω-

σης4. Έτσι είναι κοινώς αποδεκτή η ύπαρξη του οστεο-αγγειακού
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άξονα (bone-vascular axis) όπου η μειωμένη επιμε-

τάλλωση των οστών συνοδεύεται από αύξηση της

επασβέστωσης των αγγείων προκαλώντας σκλή-

ρυνση των αγγείων5.

Τα τελευταία χρόνια, η αξονική στεφανιογρα-

φία (Coronary Computed Tomographic Angiogra-

phy, CCTA) έχει βοηθήσει στην ποσοτικοποίηση

της επαβέστωσης και οι αγγειακές επασβεστώσεις

θεωρούνται πλέον παράγοντας καρδιαγγειακού

κινδύνου6. Η παρούσα ανασκόπηση θα παρουσιά-

σει νεότερα δεδομένα σχετικά με τους μηχανι-

σμούς δημιουργίας των αγγειακών επασβεστώσε-

ων, τη συμμετοχή τους στην υπέρταση, την αρτη-

ριακή σκληρία και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο κα-

θώς και στοιχεία για τη θεραπεία τους.

ΜηχανισΜοι αγγειακησ εΠασβεστωσησ-

η οστεογενεση στα αγγεια

Η αγγειακή επασβέστωση για καιρό θεωρού-

ταν ως μία παθητική εκφυλιστική διαδικασία που

πυροδοτείται από το γήρας και τη φλεγμονή. Έ-

ρευνες της τελευταίας δεκαετίας μας έχουν δείξει

ότι πρόκειται για μία πολύπλοκη και στενά ελεγ-

χόμενη διαδικασία που ομοιάζει με την οστική επι-

μετάλλωση και την οστεογένεση. Παρόλο που οι

μηχανισμοί της επασβέστωσης δεν έχουν πλήρως

διερευνηθεί, η κυρίαρχη θεωρία προϋποθέτει δύο

παράλληλες διαδικασιες: τη μείωση των ανασταλ-

τών της επασβέστωσης και την αύξηση των ουσιών

που την προάγουν6 (εικόνα 1).

Ανασταλτές της επασβέστωσης

Πρωτεΐνη του υποστρώματος του καρβοξυ-

γλουταμικού οξέος (matrix carboxyglutamic acid

protein, MGP)

Η MGP εκφράζεται σε σταθερά επίπεδα κα-

θόλη την ανάπτυξη και την ενήλικη ζωή7.

Πρόκειται για μία βιταμινο-Κ-εξαρτώμενη

πρω τεΐνη που είναι ισχυρός ανασταλτής των αγγει-

ακών επασβεστώσεων. Επίμυες αρνητικοί για την

MGP (-/-), εμφάνισαν εκτεταμένες αγγειακές επα-

σβεστώσεις8. Επίσης τα επίπεδά της φαίνεται ότι

σχετίζονται γραμμικά με τις στεφανιαίες επασβε-

στώσεις9.

Λιπιδική εναπόθεση

ΑΚ

EΚ

Κύτταρο ομοιάζον
προς οστεοβλάστη

VSMC

Eπαγωγείς
αγγειακών επασβεστώσεων

Αναστολείς
αγγειακών επασβεστώσεων

ΒΜPs
ALP
OCN
Runx-2
ROS
Msx-2

MGP
OPG
OPN

EΘ

Εικόνα 1. Η επασβέστωση εμφανίζεται όταν οι επαγωγείς της επασβέστωσης είναι σε αφθονία σε σχέση με τους ανα-

σταλτές. Το κεντρικό μέρος της εικόνας δείχνει την επίδραση διάφορων μορίων που επάγουν (+) ή αναστέλλουν (–)

τη δια-διαφοροποίηση των λείων μυϊκών κυττάρων σε κύτταρα που ομοιάζουν οστεοβλάστες. ΕΘ: ενδοθήλιο, ΕΚ:

ενδοθηλιακό κύτταρο, BMP: bone morphogenic protein OCN: osteocalcin, ALP: alkaline phosphatase, ROS: reactive

oxygen species, MGP: matrix Gla protein OPG: osteoprotegerin OPN: osteopontin, VSMC: vascular smooth muscle cell.
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Oστεοποντίνη (Osteopontin, OPN)

Είναι μία πρωτεΐνη του υποστρώματος των ο-

στών που αναστέλλει την επιμετάλλωση10. Στους

ανθρώπους, τα κυκλοφορούντα επίπεδα της OPN

είναι σημαντικά υψηλότερα σε άτομα με στεφανι-

αία νόσο10-12.

Το σύστημα RANKL/OPG

Ένα από τα πιο σημαντικά συστήματα που ε-

νέχονται στη ρύθμιση της οστεοβλαστικής και ο-

στεοκλαστικής δραστηριότητας, έχει φανεί τα τε-

λευταία χρόνια ότι σχετίζεται με την καρδιαγγεια-

κή νόσο, είναι το σύστημα του υποδοχέα ενεργο-

ποίησης του NF-kB (Receptor Activator of NF-kB,

RANKL)/οστεοπροτεγερίνης (OPG)13. Πειραμα-

τόζωα που στερούνται OPG, εμφάνισαν βαριά ο-

στεοπόρωση και εκτεταμένες αγγειακές επασβε-

στώσεις14,15.

Φετουίνη

Σε αντίθεση με τους MGP, OPN και OPG που

βρίσκονται στο αγγειακό τοίχωμα η φετουίνη είναι

ενας κυκλοφορών ανασταλτής της επασβέστω-

σης16. Και στην περίπτωση της φετουίνης, τα επί-

πεδά της συσχετίστηκαν αντίστροφα με την έκταση

των αγγειακών επασβεστώσεων ιδιαίτερα σε αι-

μοκαθαιρόμενους ασθενείς17.

Αυξητικός παράγοντας ινοβλάστης-23, (Fibro -

blast growth factor-23, FGF-23)

O FGF-23, παράγεται από τα οστεοκύτταρα,

αναστέλλει την οστική επιμετάλλωση και αυξάνει

την απέκκριση του φωσφόρου από το άπω εσπει-

ραμένο σωληνάριο.

Σε φυσιολογικές συνθήκες ο FGF-23 μειώνει

την αγγειακή επασβέστωση μέσω της μείωσης του

φωσφόρου στον ορό18. O FGF-23 έχει προταθεί

και ως βιοδείκτης των αγγειακών επασβεστώσεων

και ως μόριο που ενδεχομένως θα μπορούσε να

στοχευθεί για τη θεραπεία τους.

Το τελικό αποτέλεσμα της διαταραχής στους

ανασταλτές και προαγωγούς της επασβέστωσης

είναι η δημιουργία κυττάρων με οστεοβλαστικές ι-

διότητες (osteoblast-like cells) στο αγγειακό τοί-

χωμα19. Τα κύτταρα αυτά προέρχονται από δια-

διαφοροποίηση (transdifferentiation) των VSMCs

σε κύτταρα ικανά για επιμετάλλωση. Πάνω σε αυ-

τά δρουν ορισμένοι παράγοντες όπως είναι το ο-

ξειδωτικό stress, τα οξειδωμένα λιπίδια, οι μορφο-

γενετικές πρωτεΐνες (bone morphogenetic pro-

teins, BMPs), ο ανόργανος φώσφορος –κυρίως στη

νεφρική ανεπάρκεια–, οι οποίοι προάγουν την ο-

στεογενετική διαφοροποίηση5. Κύριο χαρακτηρι-

στικό των VSMCs που «μεταμορφώνονται», είναι

η έκκριση από τα κύτταρα αυτά μικρό-κυστιδίων

(microvesicles) που παίζουν σημαντικό ρόλο στη

δημιουργία αγγειακών επασβεστώσεων20. Συγκε-

κριμένα, σε απουσία ανασταλτών της επασβέστω-

σης, τα μικρο-κυστίδια σχηματίζουν εστία για τη

δημιουργία πυρήνων μεταλλικού ασβεστίου,

παρέχοντας ένα μικρο-περιβάλλον το οποίο

αυξάνει το γινόμενο ασβεστίου x φωσφόρου πάνω

από τη διαλυτότητα21.

Oι παρατηρήσεις αυτές οδηγούν στην υπό -

θεση ότι η αρχική απελευθέρωση μικρο-κυ στιδίων

από τα VSMCs είναι ένας προ σαρ μο στικός

μηχανισμός ώστε τα τελευταία να αποφύγουν τον

κυτταρικό θάνατο, απομακρύνοντας την περίσσεια

ασβεστίου, με τη βοήθεια των ανασταλτών της

επασβέστωσης στα μικρο-κυστίδια και στη

συνέχεια την εναπόθεσή του στην εξωκυττάρια

ουσία. Σε περιπτώσεις όμως παρατεταμένου αγ -

γειακού στρες, ο μηχανισμός αυτός κατα βάλ λεται,

και προκύπτει η επασβέστωση21,22.

αρτηριακη εΠασβεστωση και αρτηριακη

σκληρια

Όπως είναι αναμενόμενο, η επασβέστωση

του μέσου χιτώνα των αγγείων προάγει την αρτη-

ριακή σκληρία. Η τελευταία προσδιορίζεται με τη

μέτρηση της ταχύτητας του σφυγμικού κύματος α-

πό την καρωτίδα στη μηριαία αρτηρία (carotid-

femoral pulse wave velocity, c-f PWV), θεωρείται

δείκτης της πραγματικής/βιολογικής ηλικίας των

αγγείων μας23. 

Oι ιστολογικές αλλαγές των αρτηριοσκληρω-

τικών αγγείων προέρχονται από δύο κυρίως φαι-

νόμενα: την ίνωση (fibrosis) της μεσοκυττάριας

ουσίας και την επασβέστωση (calcification) των

αγγείων. Τα δύο αυτά φαινόμενα αλληλεπιδρούν

μεταξύ τους καθώς η αύξηση του κολλαγόνου, της

φιμπρονεκτίνης και των πρωτεογλυκανών που συ-

νιστούν την ίνωση προδιαθέτουν την εναπόθεση

ασβεστίου στα αγγεία.

Έτσι η αρτηριακή επασβέστωση συσχετίστη-

κε σημαντικά με την c-f PWV σε μία μελέτη 193 α-

τόμων που δεν λάμβαναν καμία αγωγή, μετά από

διόρθωση για συγχυτικούς παράγοντες24. Επιπλέ-

ον, στην Twin UK μελέτη, σημαντική συσχέτιση

βρέθηκε μεταξύ της αρτηριακής επασβέστωσης

και της αρτηριακής σκληρίας σε μία υποομάδα 40

γυναικων25. Τέλος, στη μελέτη Multi-Ethnic Study
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of Atherosclerosis (MESA), η σκληρία στην καρω-

τίδα συσχετίστηκε με την επασβέστωση στην αορ-

τή και στα στεφανιαία αγγεία26.

Η πλειονότητα όμως των μελετών που διερεύ-

νησαν τη σχέση της αρτηριακής σκληρίας με την ε-

πασβέστωση αφορούν ασθενείς με χρόνια νεφρι-

κή νόσο όπου λόγω του παθολογικού γινομένου α-

σβεστίου x φωσφόρου το φαινόμενο είναι πιο εκ-

σεσημασμένο27.

αρτηριακη εΠασβεστωση και υΠερταση-

ενασ φαυλοσ κυκλοσ

Η παραπάνω αναφερόμενη μείωση της ελα-

στικότητας των αγγείων οδηγεί στην αρτηριοσκλή-

ρυνση, τα αποτελέσματα της οποίας είναι πολυσυ-

ζητημένα, και περιλαμβάνουν την αύξηση της αρ-

τηριακής πίεσης (ΑΠ), καθώς οι ανελαστικές αρ-

τηρίες δεν μπορούν να απορροφήσουν τις μεταβο-

λές στην πίεση δημιουργώντας το φαινότυπο της υ-

ψηλής διαφορικής πίεσης23. Το αποτέλεσμα της

μειωμένης αυτής ευενδοτότητας, ιδιαίτερα της α-

ορτής είναι η μειωμένη αιμάτωση της καρδιάς και

τελικά η καρδιακή ανεπάρκεια. Από την άλλη με-

ριά, η υψηλή ΑΠ, προκαλεί αναδιαμόρφωση του

αγγειακού ιστού και της εξωκυττάριας ουσίας, η ο-

ποία φαίνεται ότι προάγει την εναπόθεση ασβε-

στίου, δημιουργώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο μετα-

ξύ της αγγειακής επασβέστωσης –και της σκληρίας

που αυτή προκαλεί- με την ΑΠ4.

Επιπλέον η υπέρταση θεωρείται και ως αίτιο

της οξείας ρήξης της αθηρωματικής πλάκας εξαι-

τίας της αύξησης του παλμικού στρες πάνω στις

πλάκες20. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι τα άτο-

μα με ανθεκτική υπέρταση έχουν αυξημένες αρτη-

ριακές επασβεστώσεις24.

αρτηριακη εΠασβεστωση και καρδιαγ-

γειακοσ κινδυνοσ

Παρόλο που ο βαθμός της επασβέστωσης συ-

σχετίζεται με την έκταση της αθηροσκλήρωσης,

δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πως το περιεχόμενο

των αθηρωματικών πλακών σε ασβέστιο επηρεά-

ζει τη σταθερότητα των πλακών και οδηγεί σε

θρομβοεμβολικά επεισόδια. Μελέτες με ενδοστε-

φανιαίο υπέρηχο σε ασθενείς που παρουσιάζονται

με οξέα στεφανιαία επεισόδια έδειξαν λιγότερη ε-

πασβέστωση στην πλάκα που σχετίστηκε με το

συμβάν σε σχέση με άλλες πιο επασβεστωμενες,

σταθερές πλάκες, γεγονός που υποδηλώνει την ύ-

παρξη όχι μιας γραμμικής σχέσης μεταξύ του πε-

ριεχομένου ασβεστίου στην πλάκα και του κινδύ-

νου για ρήξη αλλά μια διφασική σχέση28.

Δεν έχει ακόμη πάντως αναγνωριστεί ένας

ουδός που να διαχωρίζει την προστατευτική από

την επιβλαβή επασβέστωση, ενώ πιο πρόσφατες

μελέτες, υποστηρίζουν ότι η κατανομή της επασβέ-

στωσης παρά η έκτασή της μπορεί να προδιαθέσει

για ρήξη τη πλάκας, έτσι η διάχυτη στικτή επασβέ-

στωση (spotty calcification), έχει συσχετιστεί με

μεγαλύτερο κίνδυνο ρήξης29.

Η στενή σχέση της αθηροσκλήρωσης με την ε-

πασβέστωση του έσω χιτώνα (intimal), υποδηλώνει

ότι η επασβέστωση ενώ αρχικά μπορεί να είναι ένας

προστατευτικός μηχανισμός για να περιοριστεί η

χρόνια φλεγμονώδης διαδικασία στην αθηροσκλή-

ρωση, αυτό στην εξέλιξη της νόσου αλλάζει και η ί-

δια η επασβέστωση μπορεί να γίνει επιβλαβής30-33.

Σε επίπεδο πλυθυσμού, στην πολυκεντρική με-

λέτη MESA, η επασβέστωση των στεφανιαίων, απο-

τέλεσε το σημαντικότερο προγνωστικό δείκτη καρ-

διαγγειακού κινδυνου34. Η μελέτη MESA είναι η με-

γαλύτερη έως τώρα (n=6814) που χρησιμο ποίη σε

την αξονική στεφανιογραφία για να υπολογίσει την

εμφάνιση έκδηλης καρδιαγγειακής νόσου).

αγγειακη εΠασβεστωση στην καθηΜε-

ρινη κλινικη Πραξη

Τα τελευταία χρόνια, η CCTA χρησιμοποιείται

ευρέως στην κλινική πράξη για τη διάγνωση της

στεφανιαίας νόσου. Παρόλο που το δημόσιο σύστη-

μα υγείας της Ελλάδας δεν έχει ακόμη ενσωματώ-

σει τη CCTA ως διαγνωστικό εργαλείο, στο Ηνω-

μένο Βασίλειο σε άτομα ενδιάμεσου κινδύνου και

συγκεκριμένα άτομα με σταθερή στηθάγχη και αυ-

ξημένη πιθανότητα να έχουν στεφανιαία νόσο35.

Στις μελέτες αυτές έχει αναδειχθεί ο δυσμε-

νής ρόλος των επασβεστώσεων στην υγεία του

καρδιαγγειακού. Στην κλινική πράξη, ο προσδιο-

ρισμός τους χρησιμοποιείται ευρέως για την εκτί-

μηση του καρδιαγγειακού κινδύνου μέσα από τον

προσδιορισμό της επασβέστωσης των στεφανιαί-

ων αγγείων που προκύπτει από CCTA. Ως επα-

σβέστωση θεωρείται η αλλοίωση που έχει >130

μονάδες Hounsfield σε μια περιοχή παραπάνω α-

πό 1 με 2 pixels36. O εκτιμητής της CCTA πρέπει

να αναγνωρίσει κάθε επασβεστωμένη περιοχή, σε

κάθε αγγείο (δεξιά στεφανιαία αρτηρία, περισπώ-

μενη, αριστερός κύριος κλάδος και οπίσθιος κα-

τιών). To calcium score ορίζεται ως το γινόμενο



Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 1 15

της επιφάνειας της επασβέστωσης επί έναν παρά-

γοντα που σχετίζεται με την πυκνότητα του ασβε-

στίου. Συνήθως αυτό εκφράζεται ως το Agatston

score, που έχει σχέση με την πυκνότητα των αλ -

λοιώ σεων, είτε με μία ογκομετρική μέθοδο37.

Για την κατηγοριοποίηση του καρδιαγγειακού

κινδύνου με βάση το Agatston score, έχουν δημο-

σιευτεί οι αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες που

συνοψίζονται στον πίνακα 138.

Η CCTA έχει πολλές ομοιότητες με την κλα-

σική στεφανιογραφία αλλά επιπλέον μας δίνει

πληροφορίες για τη σύσταση των αθηρωματικών

πλακών και των επασβεστώσεων. Επίσης μας δίνει

πληροφορίες για καρδιακές και εξωκαρδιακές δο-

μές που περιλαμβάνουν τη μορφολογία του μυο-

καρδίου, του περικαρδίου και τη μορφολογία των

βαλβίδων καθώς και πληροφορίες για την αορτή

και τα πνευμονικά αγγεία.

ενδειξεισ και ΜειονεκτηΜατα για τη

διενεργεια αξονικησ στεφανιογραφιασ

Η αξονική στεφανιογραφια δεν έχει ενσωμα-

τωθεί ακόμη σε καμία χώρα στην πρωτοπαθή πρό-

ληψη καρδιαγγειακών λόγω: A. της έκθεσης σε ιο-

νίζουσα ακτινοβολία (περίπου 0,9-1,1mSv), η οποία

αν και μικρή ποικίλλει ανάλογα με το πρωτόκολλο

που χρησιμοποιείται. O κίνδυνος εμφάνισης κακοή-

θειας από την έκθεση στην ακτινοβολία παραμένει

άγνωστος.

Β. Το μεγάλο κόστος της μεθόδου σε σχέση με

τις πληροφορίες που δίνει, ιδιαίτερα όταν δεν γί-

νεται στο σωστό πληθυσμό ατόμων (π.χ. άτομα σε

πολύ χαμηλό ή υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο).

Γ. Επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας από

το ενδοφλέβιο σκιαστικό κυρίως σε άτομα με επη-

ρεασμένη νεφρική λειτουργία.

Oι πρόσφατες οδηγίες του Εθνικού Συστήμα-

τος του Ηνωμένου Βασιλείου συστήνουν την CC-

TA ως τον τρόπο επιβεβαίωσης της διάγνωσης της

στεφανιαίας νόσου μετά από προκάρδιο άλγος39.

Κλινικές ενδείξεις για τη χρήση της αξονικής

στεφανιογραφίας40:

1. Ανίχνευση ή αποκλεισμός της ΣΝ σε ασθενείς με

αμφίβολα αποτελέσματα από προηγούμενες εξε-

τάσεις: Μη διαγνωστικό ή διφορούμενο τέστ κο-

πώσεως, μέτρια προ του τέστ πιθανότητα για ΣΝ,

μη ερμηνεύσιμο ΗΚΓ ή αδυναμία για άσκηση.

2. Ανίχνευση ή αποκλεισμός της ΣΝ σε ασθενείς

με οξύ καρδιακό άλγος: Μέτρια προ του τεστ

πιθανότητα για ΣΝ, απουσία αλλοιώσεων στο

ΗΚΓ, αρνητικά ένζυμα σε πολλές μετρήσεις.

3. Ανίχνευση ΣΝ σε συμπτωματικούς ασθενείς: Ε-

Πίνακας 1. Κατευθυντήριες οδηγίες για την εκτίμηση του calcium score σε ασυμπτωματικούς ασθενείς38.

Calcium Πλάκες Πιθανότητα για σημαντική Καρδιαγγειακός Σύσταση

score στεφανιαία νόσο κίνδυνος

0 Μη ανιχνεύσιμη Πολύ χαμηλός, γενικά <5% Πολύ χαμηλός Καθησυχάζουμε τον ασθενή και

πλάκα τον ενημερώνουμε σχετικά με την

πρωτοπαθή πρόληψη καρδιαγ-

γειακών νοσημάτων

1-10 Ελάχιστη Ελάχιστος, <10% Χαμηλός Ενημερώνουμε σχετικά με την

ανιχνεύσιμη πρωτοπαθή πρόληψη καρδιαγ-

πλάκα γειακών νοσημάτων

11-100 Τουλάχιστον ήπιες Ήπιες ή ελάχιστες Μέτριος Συμβουλευτική σχετικά με την

αθηροσκληρωτικές στεφανιαίες στενώσεις τροποποίηση παραγόντων κινδύ-

πλάκες νου και ημερήσια δόση ασπιρίνης

101-400 Τουλάχιστον μέτριας Μη αποφρακτική στεφανιαία Μέτριος προς Τροποποίηση παραγόντων κινδύ-

έκτασης αθηροσκλη- όσο πολύ πιθανή, και πιθανή υψηλό νου. Σκέψη για τεστ κοπώσεως

ρωτικές πλάκες αποφρακτική νόσο για διαστρωμάτωση του καρδιαγ-

γειακού κινδύνου

>400 Εκτεταμένες αθηρο- Υψηλή πιθανότητα (>90%) Υψηλός Επιθετική ρύθμιση παραγόντων

σκληρωτικές πλάκες για 1 τουλάχιστο σημαντική κινδύνου. Διενέργεια τεστ κοπώ-

στένωση σεως ή σπινθηρογραφήματος για

την εκτίμηση πιθανής ισχαιμίας

Τροποποιημένο από: Rumberger JA, Brundage BH, Rader DJ, Kondos G. Electron beam computed tomographic coronary calcium

scanning: a review and guidelines for use in asymptomatic persons. Mayo Clin Proc 1999
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κτίμηση των καρδιακών δομών, και σε υποψία

καρδιακών ανωμαλιών.

4. Δομή και λειτουργική μορφολογία: Εκτίμηση

σύνθετων συγγενών ανωμαλιών της καρδιάς,

συμπεριλαμβανομένων ανωμαλιών στη στεφα-

νιαία κυκλοφορία, τα μεγάλα αγγεία, τις καρ-

διακές κοιλότητες και τις βαλβίδες.

5. Δομή και λειτουργία των έσω και έξω καρδια-

κών δομών: εκτίμηση καρδιακών όγκων ή θρόμ-

βων, περικαρδιακής παθολογίας, σε ασθενείς

με τεχνικά περιορισμένες εικόνες από το υπε-

ρηχογράφημα, την MRI και το διοισοφάγειο υ-

πέρηχο.

6. Προσδιορισμός ανατομίας των πνευμονικών

φλέβών πριν την κατάλυση, των στεφανιαίων

φλεβών πριν την τοποθέτηση αμφικοιλιακού βη-

ματοδότη, των μαστικών αρτηριών πριν την επα-

νάληψη της καρδιακής επαναιμάτωσης.

7. Εκτίμηση πιθανού διαχωρισμού αορτής, ανευ-

ρύσματος της θωρακικής αορτής ή πνευμονικής

εμβολής.

φαρΜακευτικη αντιΜετωΠιση των αγ-

γειακων εΠασβεστωσεων-Προεκτασεισ

για Μελλοντικεσ ΠαρεΜβασεισ

Αντιυπερτασικά φάρμακα

Oι ανταγωνιστές ασβεστίου φαίνεται ότι ενδε-

χομένως μειώνουν τις αγγειακές επασβεστώσεις

μέσω του αποκλεισμού των L-type διαύλων ασβε-

στίου, και επιπλέον συμβάλλουν στη μείωση της πα-

ραγωγής από τα οστεοποιημένα VSMCs μικρο-κυ-

στιδίων που προάγουν τις επασβεστώσεις. Ένα

σκέλος της μελέτης INSIGHT (International

Nifedipine Study: Intervention as Goal for Hyper-

tension Therapy), έδειξε ότι η νιφεδιπίνη ανέ στειλε

την αύξηση του στε φανιαίου ασβεστίου σε μία

υποομάδα 201 υψηλού κινδύνου ασθενών σε σχέση

με το διουρητικό41. Επίσης, ένας νεότερος αντα -

γωνιστής ασβεστίου, η αζελνιδιπίνη φαίνεται ότι

μειώνει την αλκαλική φωσφατάση, τη δρα στι κότητα

του μεταγραφικού ρυθμιστή οστικής ανάπτυξης

Homeobox protein Mxs-2, που είναι σημαντικός

παράγοντας της αγγειακής επασβέ στω σης στα

VSMCs ενώ άλλα φάρμακα της ίδιας κατηγορίας

όπως η βεραπαμίλη και η διλτιαζέμη δεν εμφάνισαν

παρόμοιες ιδιό τητες (drug effect)42.

Όσον αφορά τα φάρμακα του άξονα, παρόλο

που η μελέτη PERSPECTIVE έδειξε ότι η πε -

ρινδο πρίλη μείωσε κυρίως τις μη επασβε στωμένες

αθηρωματικές πλάκες43, σε άλλη μελέτη που

περιλάμβανε διαβητικούς ασθενείς, τόσο οι ΑΤ-1

αναστολείς, όσο και οι α-ΜΕΑ συσχετίστηκαν με

μικρότερη πρόοδο των επασβεστώσεων σε σχέση

με ασθενείς που δεν έλαβαν αυτά τα φάρμακα44.

Τα δεδομένα αυτά είναι πολύ λίγα για να προ -

κύψουν ασφαλή συμπεράσματα για την επίδραση

των αντιυπερτασικών φαρμάκων στις αγγειακές

επασβεστώσεις και μελλοντική έρευνα πάνω σε

αυτό το θέμα είναι επιβεβλημένη.

Στατίνες

Σε αντίθεση με τα αντιυπερτασικά φάρμακα, ο

ρόλος των στατινών στις αγγειακές επασβεστώσεις

έχει σχεδόν ξεκαθαριστεί. Έτσι οι επί σειρά ετών α-

ντικρουόμενες μελέτες συνοψίστηκαν σε μία πρό-

σφατη μετα-ανάλυση του Henein και συν., η οποία έ-

δειξε ότι οι στατίνες μειώνουν σημαντικά τις στεφα-

νιαίες στενώσεις μέσω της μείωσης της LDL-C, ενώ

δεν επιδρούν στις αρτηριακές επασβεστώσεις45.

Φάρμακα που επηρεάζουν τον οστικό μεταβο-

λισμό

Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι τα

διφωσφονικά μπορούν να μειώσουν τις αγγειακές

επασβεστώσεις μέσω αύξησης της έκφρασης πρω-

τεϊνών της επιμετάλλωσης όπως της οστεοποντίνης

και της οστεοπροτεγερίνης46. Παρόλα αυτά σε επί-

πεδο πληθυσμού, η επίδραση τους στις αγγειακές

επασβεστώσεις δεν είναι ξεκάθαρισμένη. Περισ-

σότερο υποσχόμενα φάρμακα στη μείωση των ε-

πασβεστώσεων είναι οι ανταγωνιστές των συνδε-

τών receptor activator of nuclear factor kappa-B

ligand (RANKL)47. Oι RANKL συνδέτες, συνδέο-

νται με την οστεοπροτεγερίνη (OPG) και λειτουρ-

γούν ως παράγοντες για την ενεργοποίηση και τη

διαφοροποίηση των οστεοκλαστών αλλά και ως

παράγοντες που προάγουν τις αγγειακές επασβε-

στώσεις48-50. Oι αναστολείς των RANKL λοιπόν,

εκτός από τη βελτίωση του οστικού μεταβολισμού,

πιθανολογείται ότι έχουν και την off target δράση,

της μείωσης των αγγειακών επασβεστώσεων.

Μελλοντικές έρευνες πιθανό να ξεκαθαρίσουν το

θέμα αυτό τα επόμενα χρόνια.

Oιστρογόνα και εκλεκτικοί ρυθμιστές των υπο-

δοχέων των οιστρογόνων

Τα οιστρογόνα χρησιμοποιήθηκαν παλαιότε-

ρα, εκτός των άλλων για τη μείωση της οστεοπόρω-

σης στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, ενώ τα τε-

λευταία 15 χρόνια η χρήση τους είναι περιορισμέ-

νη, λόγω της αμφιβόλου επίδρασής τους στο καρ-
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διαγγειακό σύστημα51. Τα τελευταία χρόνια οι ε-

κλεκτικοί ρυθμιστές των υποδοχέων των οιστρογό-

νων (selective estrogen receptor modulators-

SERMS), έχουν ένα περισσότερο ασφαλές καρ-

διαγγειακό προφίλ και η επίδρασή τους στις αγγει-

ακές επασβεστώσεις, λόγω και της ευνοϊκής δρά-

σης τους στην οστεοπόρωση, μένει να μελετηθεί52.

Δεσμευτικά φάρμακα του φωσφόρου

O φώσφορος έχει ενοχοποιηθεί για αύξηση

της αρτηριακής σκληρίας μέσω δομικών αλλαγών

στα αγγεία όπως είναι η αγγειακή επασβέστωση

του μέσου χιτώνα η οποία είναι εμφανής από τα

πρώτα στάδια της χρόνιας νεφρικής νόσου. H επί-

δραση των δεσμευτών του φωσφόρου στις αγγεια-

κές επασβεστώσεις και κατ’επέκταση στην αρτη-

ριακή σκληρία δεν είναι ακόμη αποδεδειγμένη. Α-

ναμένονται τα αποτελέσματα από την CRIB-

PHOS μελέτη που θα χρησιμοποιήσει το δεσμευτή

φωσφόρου sevelamer για να μελετήσει την επίδρα-

σή του στις αγγειακές επασβεστώσεις53.

Μελλοντικές προεκτάσεις

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η αγγεια-

κή επασβέστωση ομοιάζει με την επιμετάλλωση

των οστών και επομένως πρωτεΐνες που συμμετέ-

χουν στον οστικό μεταβολισμό μπορεί να αποτελέ-

σουν στόχους για μελλοντικές θεραπείες των επα-

σβεστώσεων. Τέτοιοι στόχοι είναι: η bone mor-

phogenic protein-7, (BMP-7) που μείωσε την αγ-

γειακή επασβέστωση σε ένα πειραματικό μοντέλο

αθηροσκλήρωσης και ΧΝΑ54,55. Επίσης η matrix

Gla protein (MGP), που φάνηκε ότι είναι ένας ι-

σχυρός ανασταλτής της επασβέστωσης8;56 και η ο-

στεοποντίνη που επίσης αναστέλλει την επασβέ-

στωση αλλά και αναχαιτίζει την επασβέστωση στις

λείες μυϊκές ίνες των αγγείων (vascular smooth

muscle cells, VSCMs)57.

συΜΠερασΜατα

Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι

αγγειακές επασβεστώσεις, αντίθετα με παλαιότε-

ρες πεποιθήσεις, ενέχουν κίνδυνο για το καρδιαγ-

γειακό σύστημα.

Μέχρι σήμερα, σαφής ένδειξη ενός ευεργετι-

κού αποτελέσματος μετά τη φαρμακευτική μείωση

των επασβεστώσεων δεν υπάρχει. Χρειάζεται πε-

ρισσότερη έρευνα για να καταλήξουμε στο κατά

πόσο παρεμβάσεις που στοχεύουν τις επασβεστώ-

σεις έχουν ευεργετική δράση στο καρδιαγγειακό.

Σε κάθε περίπτωση οι θεραπείες αυτές δεν θα

πρέπει να επηρεάζουν άλλες διεργασίες βιοεπιμε-

τάλλωσης όπως η ομοιοστασία του ασβεστίου.

Summary

Pikilidou M, Yavropoulou M, Papakonstantinou E,

Antoniou M, Zebekakis P. Vascular calcification: Its

contribution to arterial stiffness hypertension and

cardiovascular risk. Arterial Hypertension 2013; 22:

11-19.

Vascular calcification was considered until recently

as a passive, non reversible process that develops with

aging. Recent data, show the important role of vascular

calcification on cardiovascular risk which shows a

bimodal character, with an unknown threshold above

which calcification is not a compensating protective

mechanism but induce rupture of the atheromatous

plaque. Vascular calcification also, increases arterial

stiffness and consequently blood pressure, while

hypertension induces by itself plaque rupture due to

mechanical stress. Today, the quantification of vascular

calcium is relevantly easy through the technology of

computed coronary tomographic angiography. Some

national guidelines, propose the use of coronary

tomographic angiography for the evaluation of non-

specific cardiac pain, while the high cost, remains in

other countries an inhibitory factor to its broad use.

Finally, certain drugs such as antihypertensive drugs,

statins, drugs that interfere with bone metabolism,

oestrogens have been proposed for the treatment of

calcifications, without however the existence of hard

evidence that lowering vascular calcification is beneficial

in lowering cardiovascular risk, so far.
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