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ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί έναν από τους

σημαντικότερους, τροποποιήσιμους παράγοντες

κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα παγκο-

σμίως. Υπολογίζεται ότι το 27-38% του ελληνικού

πληθυσμού έχει αυξημένες τιμές αρτηριακής πίε-

σης1, ενώ στους ηλικιωμένους το ποσοστό φαίνεται

να πλησιάζει το 50-70%2. Η παθοφυσιολογία της

γένεσης και της βαρύτητας της νόσου φαίνεται να

εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων όπως η αγ-

γειακή σκληρία, οι διαταραχές του συστήματος ρε-

νίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης και νευρενδο-

κρινικές διαταραχές, ενώ ομάδες πληθυσμού όπως

οι καπνιστές, οι άνδρες και οι τα άτομα με αυξη-

μένο σωματικό βάρος ή παχυσαρκία φαίνεται να

εμφανίζουν συχνότερα αρτηριακή υπέρταση.
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Περιληψη

Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους, τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για

καρδιαγγειακά νοσήματα παγκοσμίως. Παρόλο που η σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και υπέρτασης είναι καλά

εδραιωμένη σε παιδιά και ενήλικες, ο μηχανισμός με τον οποίο η παχυσαρκία προκαλεί άμεσα υπέρταση συνεχίζει

να βρίσκεται υπό έρευνα. Η αύξηση των γνώσεων σχετικά με τη βιολογία και τη λειτουργία του λιπώδους ιστού έχει

οδηγήσει σε σημαντική μεταστροφή στην κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει. O λιπώδης ιστός αναγνωρίζεται

τώρα ως ένας κρίσιμος ρυθμιστής της καρδιαγγειακής υγείας, με τη μεσολάβηση της έκκρισης αρκετών βιο -

δραστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των αδιποκινών αλλά και άλλων βιολογικά δραστικών παραγόντων,

με ευρύ φάσμα ενδοκρινικών και παρακρινικών επιδράσεων στο καρδιαγγειακό σύστημα. Από τους παράγοντες του

λιπώδους ιστού η απελίνη, η βισφατίνη, η αδιπονεκτίνη και η ομεντίνη φαίνεται να είναι οι παράγοντες εκείνοι που

εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συσχέτιση με την προστασία ή την ανάπτυξη υπέρτασης και καρδιαγγειακής νοση -

ρότητας. Η μελέτη τους λοιπόν θα μπορούσε να δώσει πολύτιμα στοιχεία στην προσπάθεια για εξατομίκευση στη

θεραπεία των ασθενών με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και ειδικά των ασθενών με υπέρταση, μια ανάγκη

που αναδύεται σαν σύγχρονο κλινικό πρόβλημα και απαιτεί τη συνολική θεώρηση του μεταβολικού προφίλ των

ασθενών αυτών.
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ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Η παχυσαρκία ορίζεται σε πολλές αναφορές ως βά-

ρος ≥20% πάνω από το ιδανικό βάρος, το οποίο

αντιστοιχεί στο βάρος που εμφανίζει το χαμηλότερο

ποσοστό θνησιμότητας για άτομα συγκεκριμένου

ύψους, φύλου και ηλικίας3. Oι πιο πρόσφατες οδη-

γίες για την παχυσαρκία έχουν εισαγάγει τη χρήση

της μέτρησης του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Η

τιμή του ΔΜΣ χρησιμοποιείται πλέον για τη διά-

γνωση του σταδίου του υπερβολικού βάρους ή της

παχυσαρκίας, ορίζοντας έτσι τον ΔΜΣ που το άτομο

θεωρείται υπέρβαρο, στο 25,9-29, ενώ ο ΔΜΣ >30

καθιστά το άτομο παχύσαρκο4. Σύμφωνα με τον

Παγκόσμιο Oργανισμό Υγείας το 2005 περίπου 1,6

δισεκατομμύρια ενήλικες ηλικίας άνω των 15 ετών

ήταν υπέρβαροι και 400 εκατομμύρια ενήλικες πα-

χύσαρκοι5. Η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ της πρόσ -

ληψης ενέργειας και της κατανάλωσής της είναι η

κύρια αιτία υπερβολικής συσσώρευσης σπλαχνικού

λίπους και παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία μπορεί να

οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας που είναι

δυνητικά απειλητικά για τη ζωή, όπως η υπέρταση,

ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου II, ο αυξημένος κίν-

δυνος στεφανιαίας νόσου, η υπερλιπιδαιμία και

άλλα6. Παρόλο που η σχέση μεταξύ παχυσαρκίας

και υπέρτασης είναι καλά εδραιωμένη σε παιδιά

και ενήλικες, ο μηχανισμός με τον οποίο η παχυσαρ-

κία προκαλεί άμεσα υπέρταση συνεχίζει να βρίσκε-

ται υπό έρευνα7.

ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤOΣ

O άμεσος ρόλος της συσσώρευσης του σπλαχνικού

λίπους στην ανάπτυξη πολλαπλών παραγόντων

καρδιαγγειακού κινδύνου είναι λοιπόν καλά τεκ-

μηριωμένος. Η παχυσαρκία αποτελεί δείκτη κινδύ-

νου για καρδιαγγειακές παθήσεις, δεδομένου ότι

συνδέεται με έναν πολύ υψηλότερο επιπολασμό

συννοσηροτήτων8. Πρέπει όμως να αναφέρουμε

ότι, παρόλο που η παχυσαρκία έχει αποδειχθεί ότι

είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για

πολλές καρδιαγγειακές παθήσεις, συσχετίζεται συ-

χνά με τη βελτίωση της επιβίωσης μόλις γίνει η διά-

γνωση της καρδιαγγειακής νόσου, οδηγώντας στον

όρο «παράδοξο παχυσαρκίας». Στη βιβλιογραφία

έχουν περιγραφεί διάφορες οδοί που συνδέουν την

παχυσαρκία και τη συσσώρευση λιπώδους ιστού με

την καρδιαγγειακή νόσο9.

Η αύξηση των γνώσεων σχετικά με τη βιολογία

και τη λειτουργία του λιπώδους ιστού έχει οδηγή-

σει σε σημαντική μεταστροφή στην κατανόηση του

ρόλου που διαδραματίζει. O λιπώδης ιστός ανα-

γνωρίζεται τώρα ως ένας κρίσιμος ρυθμιστής της

καρδιαγγειακής υγείας, με τη μεσολάβηση της έκ-

κρισης αρκετών βιοδραστικών προϊόντων, συμπερι-

λαμβανομένων των αδιποκινών αλλά και άλλων

βιολογικά δραστικών παραγόντων, με ευρύ φάσμα

ενδοκρινικών και παρακρινών επιδράσεων στο

καρδιαγγειακό σύστημα10. Έτσι, η θεώρηση του λι-

πώδους ιστού άλλαξε και από τόπος αποθήκευσης

ενέργειας με τη μορφή τριγλυκεριδίων θεωρείται

πλέον ενδοκρινές όργανο, το οποίο με την έκκριση

των λιποκινών επηρεάζει τη λειτουργία άλλων ορ-

γάνων, συμπεριλαμβανομένων και των αγγείων11. Η

συνολική ποσότητα των κυκλοφορούντων λιποκινών

είναι σημαντική αν αναλογιστεί κανείς την έκταση

που καταλαμβάνει ο λιπώδης ιστός και την άμεση

επαφή των λιποκυττάρων με το αγγειακό δίκτυο.

Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, τεκμηριώθηκε ο

ρόλος του λιπώδους ιστού ως ενδοκρινές όργανο.

Τα λιποκύτταρα θεωρούνται πια όχι απλά αδρανή

κύτταρα, αλλά κύτταρα που παράγουν ουσίες οι

οποίες είναι μεταβολικά ενεργείς και έχουν σημα-

ντική συνεισφορά στην ενεργειακή ομοιόσταση

του οργανισμού12,13. Oυσίες όπως η βισφατίνη, η

ρεσιστίνη, ο ΤΝF-a, η ιντερλευκίνη 6, τα ελεύθερα

λιπαρά οξέα, η λεπτίνη και άλλες, παράγονται

στον λιπώδη ιστό. Η χρόνια αύξηση των επιπέδων

τους τις εμπλέκει στις παθολογικές καταστάσεις

που σχετίζονται με την παχυσαρκία και άλλες πα-

θολογικές οντότητες, οι οποίες έχουν άμεση επί-

δραση στο καρδιαγγειακό σύστημα και στην

εξέλιξη της καρδιαγγειακής νοσηρότητας14. Σε

αντίθεση με την πλειοψηφία των αδιποκινών η

απελίνη, η ομεντίνη 1 και η αδιπονεκτίνη, συγκε-

ντρώνουν ευεργετικά χαρακτηριστικά για το καρ-

διαγγειακό σύστημα, αν και ο ρόλος τους μένει να

επιβεβαιωθεί σε περαιτέρω μελέτες15.

ΑΠΕΛΙΝΗ

Η απελίνη είναι ένα πεπτίδιο το οποίο εμφανίζει

στενή σχέση με τον λιπώδη ιστό, αν και παράγεται

και εκτός αυτού. Εμφανίζεται κυρίως με μορφές

που αποτελούνται από 13, 17 και 36 αμινοξέα, οι

οποίες όμως επιδρούν όλες στον ίδιο υποδοχέα.

Στην ωφέλιμη αυτή αδιποκίνη έχουν αποδοθεί αγ-

γειοδιασταλτικές ιδιότητες μέσω της αποδέσμευ-

σης ΝO από το ενδοθήλιο των αγγείων. Επίσης, η

απελίνη εμφανίζει θετική ινότροπη δράση, η οποία
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διατηρείται και στο μυοκάρδιο που εμφανίζει πε-

ριορισμένη αιμάτωση (όπως π.χ. κατά την ύπαρξη

στεφανιαίας νόσου). Η έκκρισή της σχετίζεται με

τα επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα, ενώ στην παχυ-

σαρκία εμφανίζεται σε υψηλά επίπεδα, συνδεό-

μενη έτσι με την υπερινσουλιναιμία και την

ινσουλινοαντοχή. Στο συγκεκριμένο πεπτίδιο έχει

αποδοθεί και δράση μείωσης της έκκρισης της

ADH, γεγονός με ιδιαίτερη σημασία στους παθο-

φυσιολογικούς μηχανισμούς της καρδιακής ανε-

πάρκειας16,17,18. Η σχέση της απελίνης με την

υπέρταση είναι ακόμα προς διερεύνηση στη βι-

βλιογραφία αν και έχουν πραγματοποιηθεί μελέ-

τες που υποστηρίζουν τη μεταξύ τους σχέση19.

Έτσι, σε μια μελέτη των Przewlocka και συνεργα-

τών που δημοσιεύτηκε το 2011 και πραγματοποιή-

θηκε σε 232 υπερτασικούς ασθενείς διαπιστώθηκε

πως «Σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση, μειώνο-

νται τα επίπεδα κυκλοφορούντος απελίνης, και η

μειωμένη απελίνη πλάσματος φαίνεται να συνδέε-

ται ανεξάρτητα με την πιο σοβαρή εξασθένηση της

συστολικής και της διαστολικής λειτουργίας της

αριστερής κοιλίας»20. Η απελίνη φαίνεται να παί-

ζει διαφορετικό ρόλο και στους ασθενείς με συ-

γκεκαλυμμένη υπέρταση, στους οποίους παρα-

τηρούνται χαμηλά επίπεδα απελίνης, επιδεινώνο-

ντας ίσως ακόμα περισσότερο το προφίλ των ασθε-

νών αυτών21. Πρόσφατα δε φαίνεται η προσπάθεια

να ερευνηθεί η πιθανότητα χρήσης της ευεργετικής

αδιποκίνης ακόμα και στη δημιουργία θεραπευτι-

κών μορίων για τους ασθενείς με υπέρταση22. 

BIΣΦΑΤΙΝΗ

Η βισφατίνη αποτελεί αυξητικό παράγοντα των

αποικιών των πρώιμων Β λεμφοκυττάρων. Αρχικά

ήταν γνωστό ότι προερχόταν από τον μυελό των

οστών, το ήπαρ και τους σκελετικούς μυς. Πλέον

γνωρίζουμε ότι παράγεται και στον λιπώδη ιστό.

Όσο μεγαλύτερη η ποσότητα του σπλαχνικού λί-

πους, τόσο μεγαλύτερη και η συγκέντρωση της βι-

σφατίνης στο πλάσμα. Επιπρόσθετα προάγει τη

μετατροπή των πρώιμων μορφών λιποκυττάρων σε

ώριμα λιποκύτταρα. Τέλος, αυξάνει τη σύνθεση

της αδιπονεκτίνης και των λιπαρών οξέων23. Η

σχέση της βισφατίνης με την αρτηριακή υπέρταση

είναι λίγο μελετημένη στη βιβλιογραφία. Πρό-

σφατα, το 2019, δημοσιεύτηκε μια μεγάλη μετα-

ανάλυση των Yu και συνεργατών όπου συμπεριε-

λήφθησαν 8 μελέτες σε υπερτασικούς ασθενείς και

7 μελέτες σε υπερτασικούς ασθενείς που είχαν εμ-

φανίσει αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (συνολι-

κός πληθυσμός 1.693 και 1.397 ασθενείς αντί-

στοιχα). Σύμφωνα με τους συγγραφείς φάνηκε ότι

η συγκέντρωση της βισφατίνης στο πλάσμα ήταν

πολύ υψηλότερη στους ασθενείς με υπέρταση και

στους ασθενείς με υπέρταση και αγγειακό εγκεφα-

λικό επεισόδιο από ό,τι σε υγιή άτομα. Ταυτό-

χρονα σε μια μικρότερη μελέτη φαίνεται να

παρατηρούνται υψηλά επίπεδα βισφατίνης στον

πληθυσμό των ασθενών με «υψηλή φυσιολογική

αρτηριακή πίεση», ακόμα και πριν την ανάπτυξη

υπέρτασης24. Αυτά τα στοιχεία έδειξαν πιθανή συ-

σχέτιση της υπέρτασης με υψηλότερα επίπεδα βι-

σφατίνης στο πλάσμα25.

ΑΔΙΠOΝΕΚΤΙΝΗ

Η αδιπονεκτίνη είναι μια από τις πιο σημαντικές

ορμόνες του λιπώδους ιστού στον άνθρωπο, με

αντιφλεγμονώδεις και αντιθρομβωτικές ιδιότητες,

ενώ ταυτόχρονα έχει φανεί να αυξάνει την ευαι-

σθησία των ιστών στην ινσουλίνη.26 Πρόσφατες με-

λέτες σε ανθρώπους έχουν πιστοποιήσει τη

σημαντική αρνητική συσχέτιση των επιπέδων αδι-

πονεκτίνης στο πλάσμα με την παχυσαρκία, την

κοιλιακή παχυσαρκία, την αντίσταση στην ινσου-

λίνη, τη δυσλιπιδαιμία και την καρδιαγγειακή νο-

σηρότητα27-29. Σε καταστάσεις υπερινσουλιναι-

μίας και ινσουλινοαντοχής παρατηρείται μείωση

του αριθμού των υποδοχέων της αδιπονεκτίνης

(AdipoR1/R2). Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι η

δράση της εμποδίζει την παραγωγή μορίων προ-

σκόλλησης, που της προσδίδει αντιαθηροσκληρω-

τικές ιδιότητες30-32. Η αδιπονεκτίνη είναι ο παρά-

γοντας του λιπώδους ιστού με την πιο καλά τεκμη-

ριωμένη βιβλιογραφικά σχέση με την υπέρταση.

Έτσι, κλινικές μελέτες έχουν καταδείξει τη σχέση

της μειωμένης συγκέντρωσης της αδιπονεκτίνης

στο πλάσμα με την υπέρταση. Oι Adamczak και

συνεργάτες έδειξαν για πρώτη φορά ότι τα επί-

πεδα της αδιπονεκτίνης στο πλάσμα είναι σημα-

ντικά χαμηλότερα σε ασθενείς με ιδιοπαθή

υπέρταση σε σύγκριση με εκείνα υγιών ατόμων με

ίδιο δείκτη μάζας σώματος. Επιπλέον, οι Iwashima

και συνεργάτες έχουν δείξει ότι η ύπαρξη χαμηλών

επιπέδων αδιπονεκτίνης είναι παράγοντας κινδύ-

νου για ανάπτυξη υπέρτασης, ανεξάρτητα από την

αντίσταση στην ινσουλίνη και τον διαβήτη31.

Η αδιπονεκτίνη είναι η πρώτη αδιποκίνη που



188 Αρτηριακή Υπέρταση, 28, 2 (Συμπληρωματικό)

έχει αναφερθεί ότι συσχετίζεται με την ανάπτυξη

υπέρτασης. Oι Chow και συνεργάτες για πρώτη

φορά κατέδειξαν μια αντίστροφη σχέση μεταξύ της

συγκέντρωσης της αδιπονεκτίνης στο πλάσμα και

της μελλοντικής ανάπτυξης της υπέρτασης, με την

προοπτική ανάλυση νορμοτασικών ατόμων για 5

χρόνια. Στη μελέτη αυτή, 70 νορμοτασικά, μη δια-

βητικά άτομα, που ανέπτυξαν υπέρταση συγκρίθη-

καν με 140 άτομα ίδιας ηλικίας και φύλου χωρίς

ανάπτυξη υπέρτασης. Η μειωμένη αδιπονεκτίνη

πλάσματος κατά την έναρξη φαίνεται να είναι

ισχυρός προγνωστικός παράγοντας της ανάπτυξης

υπέρτασης στο μέλλον, ακόμη και μετά την προ-

σαρμογή των συγχυτικών παραγόντων, όπως η

μέση αρτηριακή πίεση, η πρωτεΐνη CRP, ο δείκτης

μάζας σώματος και η περιφέρεια της μέσης. Τα

άτομα με υποαδιπονεκτιναιμία εμφανίζουν τριπλά-

σια πιθανότητα εμφάνισης υπέρτασης σε σχέση με

τα άτομα με φυσιολογικά επίπεδα αδιπονεκτίνης33.

OΜΕΝΤΙΝΗ

Η ομεντίνη 1 ταυτοποιήθηκε πρόσφατα ως μια νέα

αδιποκίνη, η οποία κυρίως εκκρίνεται από τα κύτ-

ταρα του τοιχώματος των αγγείων και όχι από τα

λιποκύτταρα34,35. Επιπλέον, πειράματα in vitro

αποκάλυψαν ότι η θεραπεία με ανασυνδυασμένη

ομεντίνη 1 ενισχύει τη μεσολάβηση ινσουλίνης και

την πρόσληψη γλυκόζης στα ανθρώπινα υποδόρια

και επιπλοϊκά λιποκύτταρα17. Σε καλλιεργημένα

λιποκύτταρα, η παραγωγή της ομεντίνης 1 μειώ-

θηκε κατά τη χορήγηση D-γλυκόζης και ινσουλί-

νης. Σε άλλη μελέτη τα επίπεδα της ομεντίνης 1

βρέθηκαν να είναι σημαντικά μειωμένα σε ασθε-

νείς με διαβήτη τύπου 2 και σε ασθενείς με δια-

βήτη τύπου 2 με ισχαιμική καρδιακή νόσο σε

σύγκριση με υγιή άτομα ελέγχου36. Η ομεντίνη 1

φαίνεται να σχετίζεται θετικά με την αδιπονεκτίνη

και αρνητικά με τον δείκτη μάζας σώματος, την πε-

ρίμετρο μέσης και την αντίσταση στην ινσουλίνη.

Μειωμένα επίπεδα ομεντίνης 1 στο πλάσμα συμ-

βάλλουν στην παθογένεση της αντίστασης στην ιν-

σουλίνη και των καρδιαγγειακών νόσων σε

παχύσαρκους ή υπέρβαρους ασθενείς37. Η ομε-

ντίνη 1 φαίνεται να έχει αντιφλεγμονώδεις, αντια-

θηροσκληρωτικές και αντιδιαβητικές ιδιότητες.

Όσον αφορά την αγγειακή βιολογία, η ομεντίνη

προκαλεί αγγειοδιαστολή και μειώνει τη δράση της

C-αντιδρώσας πρωτεΐνης38. Η ικανότητα της ομεντί-

νης να μειώσει την αντίσταση στην ινσουλίνη, σε

συνδυασμό με τις αντιφλεγμονώδεις και αντιαθηρο-

γόνες ιδιότητές της την κάνουν ένα υποσχόμενο μό-

ριο προς διερεύνηση των πιθανών χρήσεών της στη

θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών αυτών39. Η

ομεντίνη ως νεότερο μόριο έχει μελετηθεί λιγότερο

στη σχέση της με την αρτηριακή υπέρταση. Σε μια

μελέτη των Saely και συνεργατών, όπου μετρήθηκε η

Ομοιόσταση Μεταβολισμός
γλυκόζης

Καρδιαγγειακή
προστασία

Αντιφλεγμονώδης
δράση

Aντιοξειδωτικό
Stress

Αδιπονεκτίνη (+)
Ομεντίνη (+)
Λεπτίνη (+)

Αδιπονεκτίνη (+)
Ομεντίνη (+)
Χημερίνη (±)
Ρεζιστίνη (-)

Αδιπονεκτίνη (+)
Ομεντίνη (+)
Χημερίνη (-)
Λεπτίνη (-)
Ρεζιστίνη (-)

Αδιπονεκτίνη (+)
Ομεντίνη (+)
Χημερίνη (±)
Λεπτίνη (±)
Ρεζιστίνη (-)

Αδιπονεκτίνη (+)
Ομεντίνη (+)
Χημερίνη (±)
Λεπτίνη (±)
Ρεζιστίνη (-)

Λιπώδης ιστός

Σχήμα 1. Oι πλειοτρόπες δράσεις των ορμονών του λιπώδους ιστού στον ανθρώπινο οργανισμό.
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ομεντίνη πλάσματος σε 295 ασθενείς που υποβλήθη-

καν σε στεφανιαία αγγειογραφία, εκ των οποίων το

55% ήταν υπερτασικοί, η μειωμένη ομεντίνη φαίνε-

ται να σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση καρδιαγγει-

ακών συμβαμάτων40.

ΕΠΙΛOΓOΣ

Η μελέτη του λιπώδους ιστού ως ενδοκρινές όργανο

και η επίδρασή του στο συνολικό μεταβολικό προ-

φίλ των ασθενών εμφανίζεται ως νέο πεδίο που

μπορεί να προσφέρει νέους δρόμους κατανόησης

και θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών με

καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η ανάγκη για εξατομί-

κευση στη θεραπεία των ασθενών με παράγοντες

καρδιαγγειακού κινδύνου και ειδικά των ασθενών

με υπέρταση αναδύεται σαν σύγχρονο κλινικό πρό-

βλημα και απαιτεί τη συνολική θεώρηση του μετα-

βολικού προφίλ των ασθενών αυτών. Παρά την

πληθώρα θεραπευτικών επιλογών υπάρχει ακόμα

ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με δύσκολα ρυθ-

μιζόμενη αρτηριακή υπέρταση ή με μακρόχρονη

προσπάθεια για τη ρύθμισή της, οδηγώντας έτσι στη

συχνή εμφάνιση υπερτασικών ασθενών με ήδη

εγκατεστημένες βλάβες σε όργανα στόχους. Η προ-

σπάθεια για βελτίωση της ικανότητας κατανόησης

των μηχανισμών αύξησης του καρδιαγγειακού κιν-

δύνου παραμένει πρόκληση, με τις καρδιαγγειακές

νόσους να παραμένουν πρώτη αιτία νοσηρότητας

και θανάτου στον δυτικό κόσμο, παρά τη βελτίωση

των θεραπευτικών επιλογών.
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