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ΕιΣΑΓωΓη

Η ιδιοπαθής αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) αποτελεί

μείζονα, τροποιήσιμο παράγοντα καρδιαγγειακού

κινδύνου και κύρια αιτία καρδιαγγειακής θνητότη-

τας. Η παθογένεσή της είναι περίπλοκη και περι-

λαμβάνει την αλληλεπίδραση ποικίλων συστημάτων,

με κυρίαρχο τον ρόλο του συμπαθητικού νευρικού

συστήματος και του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης

ΙΙ-αλδοστερόνης1. Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρό-

νια έχει αναδειχθεί ο ρόλος της χρόνιας υποκλινικής

φλεγμονής ως βασικού παθογενετικού μηχανισμού

της ΑΥ. Στο πλαίσιο αυτό έχει διαπιστωθεί ότι στο

μικροπεριβάλλον της ΑΥ δρουν πολυάριθμοι φλεγ-

μονώδεις μηχανισμοί (π.χ. παραγωγή προ-φλεγμο-

νωδών κυτταροκινών και χημειοκινών, ενεργοποί-

ηση ουδετεροφίλων, οξειδωτικό στρες), οι οποίοι

προάγονται και συντηρούνται από την υπέρμετρη

δραστηριότητα του ανοσιακού συστήματος2. Πιο

συγκεκριμένα, στο υπερτασικό περιβάλλον, έχει

φανεί ότι συγκεκριμένα ερεθίσματα (π.χ. αγγειο-

τενσίνη ΙΙ, αλδοστερόνη) προάγουν την αύξηση της

αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) οδηγώντας σε ιστική βλά-

βη και απελευθέρωση ενδο- και εξωκυττάριων μο-

ρίων όπως ο παράγοντας «υψηλής κινητικότητας

ομάδας κουτί-1 (HMGB1)» που ανήκει στα «μορια-

κά μοτίβα σχετιζόμενα με βλάβη (DAMPs)». Τα

DAMPs με τη σειρά τους ενεργοποιούν την ανο-

σιακή απάντηση και τη φλεγμονώδη απόκριση δη-

μιουργώντας έναν φαύλο κύκλο ιστικής βλάβης και

φλεγμονής3.

Η φυσική ανοσία και οι μεσολαβητές της, συ-

μπεριλαμβανομένων των ουδετεροφίλων, κατέχουν

εξέχονται ρόλο ως πρώτη γραμμή άμυνας της ανο-

σιακής απάντησης. Τα ουδετερόφιλα όταν διεγερ-

θούν παράγουν τις εξωκυττάριες ουδετεροφιλικές

παγίδες (NETs), οι οποίες αποτελούν δίκτυα χρω-

ματίνης από ελεύθερο DNA και ιστόνες [κιτρουλ-

λινωμένες ιστόνες (CitH3)], πάνω στα οποία βρί-

σκονται προσκολλημένες πρωτεΐνες των κοκκίων

και του κυτταροπλάσματος όπως η μυελοϋπεροξει-

δάση (MPO). Oι ΝΕΤs συνιστούν έναν μηχανισμό

(νέτωση) με ισχυρές προ-φλεγμονώδεις και προ-

θρομβωτικές ιδιότητες4. Παρομοίως, έχει φανεί ότι

ο HMGB1 ενεργοποιεί τη φυσική ανοσία κι ασκεί

ισχυρή προ-φλεγμονώδη δράση επάγοντας την απε-

λευθέρωση NETs από τα ουδετερόφιλα, γεγονός

το οποίο υπογραμμίζει έναν νέο μηχανισμό διαμέ-

σου του οποίου μπορεί να συμμετάσχει στις μεσο-

λαβούμενες από τα ουδετερόφιλα φλεγμονώδεις

αποκρίσεις5.
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Επί του παρόντος, υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα

για τον ρόλο των NETs και του HMGB1 στην ιδιο-

παθή ΑΥ. Για τον σκοπό αυτό, μετρήθηκαν τα επί-

πεδα NETs και HMGB1 σε νεοδιαγνωσθέντες

ασθενείς με ιδιοπαθή ΑΥ χωρίς αγωγή (UHTs)

έναντι νορμοτασικών υγιών εθελοντών (ΝΤs) και

συσχετίστηκαν μεταξύ τους. Επίσης, μελετήθηκε η

επίδραση πλάσματος UHTs σε υγιή ουδετερόφιλα

για τη δυνατότητα επαγωγής νέτωσης. Τέλος, στους

UHTs μετρήθηκαν τα επίπεδα NETs προ και μετά

χορήγησης αντιυπερτασικής θεραπείας με ανταγω-

νιστές υποδοχέων Ι αγγειοτενσίνης ΙΙ (ARBs).

ΜΕθοδοι

O προσδιορισμός των NETs (συμπλέγματα ΜPO/

DNA και CitH3) σε όλο τον πληθυσμό έγινε σε

ΕDTA πλάσμα και του HMGB1 σε ορό αίματος με

τη χρήση της μεθόδου ELISA. Επίσης, ουδετερόφι-

λα υγιή-μάρτυρες επωάστηκαν με πλάσμα που

προήλθε από τους υπερτασικούς ασθενείς και η πο-

σοστιαία απελευθέρωση NETs από τα υγιή ουδε-

τερόφιλα εκτιμήθηκε με ανοσοφθορισμό.

ΑΠοτΕΛEΣΜΑτΑ

Συνολικά μελετήθηκαν 55 UHTs και 26 NTs σταθ-

μισμένοι ως προς ηλικία και φύλο. Τα επίπεδα των

NETs (ΜPO/DNA, CitH3) ήταν σημαντικά υψηλό-

τερα στους UHTs έναντι των NTs (p<0,03 και

p<0,0001 αντίστοιχα, Εικόνα 1). Ακόμη, διαπιστώ-

θηκε ότι το πλάσμα UHTs, όταν επωάζεται με υγιή

ουδετερόφιλα, επάγει σημαντικά την παραγωγή

NETs από αυτά (Εικόνα 2). Επίσης, σε μια υποο-

μάδα 12 UHTs, διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα CitH3

ήταν σημαντικά χαμηλότερα μετά από θεραπεία με

ARBs έναντι προ έναρξης θεραπείας (Εικόνα 3).

Τέλος, τα επίπεδα HMGB1 ήταν σημαντικά υψη-

λότερα σε μια υποομάδα 34 UHTs έναντι 16 ΝΤs

(p=0,001, Εικόνα 4). Ωστόσο, τα NETs δεν παρου-

σίασαν σημαντική συσχέτιση με το HMGB1 στην

υποομάδα αυτή (p=NS).

Εικόνα 1. Σύγκριση των επιπέδων της μυελοϋπεροξειδάσης/DNA (MPO/DNA) και των κιτρουλλινωμένων ιστονών

(CitH3) σε μη θεραπευόμενους νεοδιαγνωσθέντες υπερτασικούς ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση (UHTs) έναντι

νορμοτασικών υγιών εθελοντών (NTs).

Εικόνα 2. Μελέτη ανοσοφθορισμού. Αριστερά απεικονίζονται υγιή ουδετερόφιλα-μάρτυρες. Δεξιά απεικονίζεται η αυ-

ξημένη έκφραση εξωκυττάριων ουδετεροφιλικών παγίδων (NETs) όταν τα υγιή ουδετερόφιλα επωάζονται με πλά-

σμα υπερτασικών ασθενών. 
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ΣυΜΠΕρAΣΜΑτΑ

Τα NETs είναι σημαντικά αυξημένα στους μη θε-

ραπευόμενους υπερτασικούς ασθενείς σε σύγκριση

με υγιείς νορμοτασικούς εθελοντές. Πιο σημαντικά,

το πλάσμα υπερτασικών μπορεί να επάγει ισχυρή

νέτωση όταν επωάζεται με υγιή ουδετερόφιλα ενώ

τα επίπεδα ΝΕΤs ελαττώνονται σημαντικά με την

αντιυπερτασική θεραπεία. Ακόμη, ο HMGB1 είναι

εξίσου σημαντικά αυξημένος σε νεοδιαγνωσθέντες

υπερτασικούς ασθενείς, ωστόσο δεν συσχετίζεται

με τα NETs. Με την παρούσα εργασία επιβεβαιώ-

νουμε την ενεργοποίηση του ανοσιακού μηχανισμού

με την παρουσία νέτωσης ήδη από τα πολύ πρώιμα

στάδια της ΑΥ καθώς και τη δυσμενή επίδραση που

έχει η νέτωση σε υγιή κύτταρα. Περαιτέρω, ανα-

δεικνύουμε τα αυξημένα επίπεδα του HMGB1 που

αποτελεί έναν δυνητικά σημαντικό, ισχυρό μεσο-

λαβητή της ανοσιακά επαγόμενης φλεγμονώδους

απάντησης, με άγνωστο επί του παρόντος ρόλο στο

μικροπεριβάλλον της ΑΥ.
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Εικόνα 3. Σύγκριση των επιπέδων των κιτρουλλινωμένων

ιστονών (CitH3) σε νεοδιαγνωσθέντες υπερτασικούς

ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση προ και μετά θερα-

πείας με ανταγωνιστές υποδοχέων Ι αγγειοτενσίνης ΙΙ.

Εικόνα 4. Σύγκριση των επιπέδων του παράγοντα υψη-

λής κινητικότητας ομάδας κουτί-1 (HMGB1) σε μη

θεραπευόμενους νεοδιαγνωσθέντες υπερτασικούς

ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση (UHTs) έναντι νορμο -

τασικών υγιών εθελοντών (NTs).


