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Περιληψη
Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) είναι μία από τις συχνότερες αρρυθμίες παγκοσμίως και η επίπτωσή της αναμένεται να
αυξηθεί ακόμη περισσότερο λόγω αύξησης της παχυσαρκίας. Η δυσλειτουργία του λιπώδους ιστού και η
επακόλουθη διαταραχή στην έκκριση των λιποκινών, που φαίνεται να επικρατούν σε συνθήκες αύξησης του
σωματικού βάρους, παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων μεταξύ των οποίων και
της ΚΜ. Σκοπός αυτού του άρθρου ήταν να περιγραφεί η σχέση του λιπώδους ιστού με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
και, ειδικότερα, την ΚΜ.
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ΕΙΣΑγωγΗ
Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ), μια από τις συχνότερες αρρυθμίες σε διεθνή κλίμακα, συνοδεύεται
από σημαντική καρδιαγγειακή νοσηρότητα και
θνησιμότητα. Η εκτιμώμενη επίπτωσή της σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2010 άγγιζε περίπου τα 34
εκατομμύρια άτομα και αναμένεται να αυξηθεί
ακόμη περισσότερο στο μέλλον λόγω αύξησης του
προσδόκιμου επιβίωσης και της επίπτωσης της παχυσαρκίας1,2.
Η διαστολική δυσλειτουργία, η αύξηση του επικαρδιακού λίπους (epicardial fat) και η φλεγμονή
αποτελούν τους κύριους μηχανισμούς μέσω των
οποίων η παχυσαρκία προάγει την ΚΜ. O συνδετικός κρίκος, όμως, μεταξύ της αύξησης του σωματικού βάρους, και δη της παχυσαρκίας, με τη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος είναι ο λι-

πώδης ιστός και οι ορμόνες που παράγει, γνωστές
στη βιβλιογραφία ως λιποκίνες (adipokines)2,3.
Σκοπός αυτού του άρθρου ήταν να περιγραφεί
η σχέση του λιπώδους ιστού με τον καρδιαγγειακό
κίνδυνο και, ειδικότερα, την ΚΜ.
ΛΙΠωΔΗΣ ΙΣΤοΣ ΚΑΙ ΛΙΠοΚΙνΕΣ
Αρχικά ο λιπώδης ιστός θεωρούνταν μια δεξαμενή
ενέργειας με μόνη λειτουργία τη θερμομόνωση. Η
παραδοχή αυτή άρχισε να αλλάζει από το 1990,
όταν πλέον εδραιώθηκε ο ρόλος του ως ενεργού
ενδοκρινή αδένα που μέσω των λιποκινών δύναται
να αλληλεπιδράσει με κεντρικά και περιφερικά
όργανα του σώματος συμμετέχοντας στη ρύθμιση
λειτουργιών, όπως ο μεταβολισμός των λιπιδίων
και των υδατανθράκων, η λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος και η φλεγμονή4-6.
Όσον αφορά το καρδιαγγειακό σύστημα, ορι-
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σμένες ορμόνες έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και
δρουν ευεργετικά, όπως η λεπτίνη (leptin), η αδιπονεκτίνη (adiponectin), η απελίνη (apelin) και η
ομεντίνη (omentin), ενώ άλλες εξ αυτών έχουν
προφλεγμονώδεις ιδιότητες με δυσμενείς επιπτώσεις, όπως η βισφατίνη (visfatin) και η χεμερίνη
(chemerin)4.
Λεπτίνη. Η λεπτίνη αποτελεί την πρώτη ορμόνη
του λιπώδους ιστού που ανακαλύφθηκε το 1994 και
έχει την ιδιότητα δρώντας στον υποθάλαμο να καταστέλλει την πείνα, να μειώνει την πρόσληψη τροφής και να αυξάνει το μεταβολισμό. Είναι αξιοσημείωτο, όμως, ότι ο μεγαλύτερος αριθμός υπέρβαρων ατόμων εμφανίζει υψηλά επίπεδα λεπτίνης,
τα οποία δεν επιτυγχάνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή την καταστολή της όρεξης και τον
έλεγχο του σωματικού βάρους, πιθανόν λόγω συνυπάρχουσας «αντίστασης στη λεπτίνη»4,7. Τα αυξημένα επίπεδά της έχουν συσχετιστεί με την
αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ), το μεταβολικό σύνδρομο και την αθηροσκλήρωση8.
Αδιπονεκτίνη. Η αδιπονεκτίνη ανακαλύφθηκε
το 1995. Αναστέλλει την αθηρωμάτωση καθώς
αποτρέπει τη μετατροπή των μακροφάγων σε
αφρώδη κύτταρα και την παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου, ενώ αυξάνει την απελευθέρωση του
μονοξειδίου του αζώτου (ΝO)4,9. Είναι μειωμένη
σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο (ΣΝ), καθώς και
σε παχύσαρκους, διαβητικούς ή/και υπερτασικούς
ασθενείς10-13. Παρ’ όλα αυτά, υψηλότερα επίπεδα
έχουν καταγραφεί σε καρδιακή ανεπάρκεια13-15.
Απελίνη. Το 1998 ανακαλύφθηκε η απελίνη, η
οποία ανταγωνίζεται τη δράση του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης (ΡΑΑ) και δρα
ευεργετικά για το καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς
προκαλεί αγγειοδιαστολή μέσω της απελευθέρωσης του ΝO και έχει θετική ινότροπο δράση4,16.
Χαμηλά επίπεδα απελίνης παρατηρούνται σε
ασθενείς με ΣΝ17, ΑΥ18 ή καρδιακή ανεπάρκεια19.
Oμεντίνη. Η ομεντίνη ανακαλύφθηκε το 2004.
Έχει την ιδιότητα να προάγει την αγγειοδιαστολή,
να αποτρέπει την ασβέστωση των στεφανιαίων αρτηριών και να μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο4,20. Τα επίπεδά της είναι αντιστρόφως
ανάλογα του δείκτη μάζας σώματος και της περιμέτρου της μέσης. Μειωμένη ομεντίνη συναντάται
σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο21, ΣΝ, ΑΥ ή
καρδιακή ανεπάρκεια4,22,23.
Βισφατίνη. Το 2005 ανακαλύφθηκε η βισφα-

τίνη, η οποία είναι αυξημένη στην παχυσαρκία, το
σακχαρώδη διαβήτη και τη ΣΝ4,24.
Χεμερίνη. Η χεμερίνη ανακαλύφθηκε το 2007,
και τα επίπεδά της είναι ανάλογα του δείκτη μάζας
σώματος, της αρτηριακής πίεσης, της LDL χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, και αντιστρόφως
ανάλογα της HDL χοληστερόλης. Υψηλότερα επίπεδα παρατηρούνται στην αθηροσκλήρωση, σε μεταβολικό σύνδρομο και σε ΣΝ25-27.
ΛΙΠωΔΗΣ ΙΣΤοΣ ΚΑΙ ΚΑρΔΙΑγγΕΙΑΚοΣ
ΚΙνΔυνοΣ
Η λειτουργία του λιπώδους ιστού καθορίζεται από
το ενεργειακό ισοζύγιο. Έτσι, ένα αρνητικό ισοζύγιο μειώνει το σωματικό βάρος προάγοντας την εύρυθμη λειτουργία του, ενώ ένα θετικό ισοζύγιο
οδηγεί σε αύξηση του σωματικού βάρους και δυσλειτουργία του λιπώδους ιστού με επιζήμιες για την
υγεία συνέπειες4.
O «υγιής» λιπώδης ιστός δύναται να παράγει ως
επί το πλείστον λιποκίνες που ευνοούν την απελευθέρωση του ΝO και την αγγειοδιαστολή, ενώ αποτρέπουν τη φλεγμονή μειώνοντας τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αντιθέτως, σε δυσλειτουργία του λιπώδους ιστού παρατηρείται υπερτροφία λιποκυττάρων λόγω παγίδευσης λιπιδίων στο εσωτερικό τους,
συσσώρευση μακροφάγων και μειωμένη αιμάτωση.
Αποτέλεσμα αυτών είναι η δημιουργία συνθηκών
υποξίας και φλεγμονής και η παραγωγή λιποκινών,
οι οποίες δρουν επιβαρυντικά για το καρδιαγγειακό
σύστημα. Συγκεκριμένα, προκαλούν ενδοθηλιακή
δυσλειτουργία, μειώνουν την απελευθέρωση του
ΝO και ευνοούν την αθηροσκλήρωση με απώτερο
στόχο την αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου4,6.
ΛΙΠωΔΗΣ ΙΣΤοΣ ΚΑΙ ΚοΛΠΙΚΗ ΜΑρΜΑρυγΗ
Δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία καταδεικνύουν ότι η δυσλειτουργία του λιπώδους ιστού και
η επακόλουθη έκκριση προφλεγμονωδών λιποκινών δημιουργεί συνθήκες φλεγμονής που ευνοούν
την εμφάνιση ΚΜ. Η παραγωγή λιποκινών από το
επικαρδιακό λίπος, επίσης, δύναται να συμβάλλει
εξίσου στην εκδήλωση ΚΜ28-30.
Σε δυσλειτουργία του λιπώδους ιστού παρατηρείται διαταραχή στην ισορροπία μεταξύ των εκκρινόμενων προφλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών
λιποκινών οδηγώντας σε φλεγμονή. Η φλεγμονή
προκαλεί οξειδωτικό στρες, απόπτωση κυττάρων
και ίνωση στους κόλπους αναδιαμορφώνοντάς τους
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κτρικού σήματος, όσο και στην εκδήλωση των
θρομβοεμβολικών επιπλοκών της.
Summary
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Εικόνα 1. Δυσλειτουργία λιπώδους ιστού και ΚΜ.

(remodeling) και κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται το κατάλληλο υπόστρωμα για την εκδήλωση
ΚΜ. Επιπλέον, οδηγεί σε ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και των μηχανισμών πήξης ενισχύοντας τη δημιουργία θρόμβων.
Επομένως, φαίνεται ότι η φλεγμονή συμβάλλει τόσο
στην εμφάνιση της ΚΜ όσο και των θρομβοεμβολικών επιπλοκών της (Εικόνα 1)28,29,31,32.
Η αύξηση του σωματικού βάρους ακολουθείται
από αύξηση και του επικαρδιακού λίπους, το οποίο
εκκρίνει λιποκίνες, όπως ακριβώς και ο λιπώδης
ιστός που εντοπίζεται σε άλλα σημεία του σώματος. Oι λιποκίνες μεταβάλλουν τη διάρκεια του δυναμικού ενεργείας και τη συγκέντρωση του ασβεστίου στα κύτταρα του κολπικού μυοκαρδίου. Επιπλέον, δύνανται να επηρεάσουν τη λειτουργία της
NADPH οξειδάσης και να ενεργοποιήσουν τους
ινοβλάστες προκαλώντας ίνωση των κόλπων. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω μηχανισμών είναι η
μεταβολή της ανατομίας των κόλπων (remodeling)
και η παρεμπόδιση της μεταφοράς του ηλεκτρικού
σήματος πυροδοτώντας επεισόδια ΚΜ30,33.
ΣυΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ
Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο λιπώδης ιστός αποτελεί ένα ενεργό ενδοκρινές όργανο που μέσω της
έκκρισης λιποκινών δύναται να επιδράσει είτε ευεργετικά είτε επιβαρυντικά στο καρδιαγγειακό σύστημα. Όσον αφορά την ΚΜ, οι ορμόνες του
λιπώδους ιστού συμβάλλουν τόσο στην εμφάνιση
της αρρυθμίας μέσω μεταβολής της ανατομίας των
κόλπων και παρεμπόδισης της μεταφοράς του ηλε-

Arterial Hypertension 2019; 28: 31-34.
Atrial ﬁbrillation (AF) is a common cardiac arrhythmia
and its prevalence is expected to further increase in
the future due to the increasing prevalence of obesity
in the general population. The adipose tissue and
adipokines dysregulation that are observed in
overweight and obese people seem to play an
important role in the pathophysiology of CVD
including AF. The aim of this review was to describe
the link between adipose tissue and cardiovascular
risk and, speciﬁcally, AF.
Key-words: Αdipose tissue, adipokines, cardiovascular
risk, atrial ﬁbrillation.
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