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Ε

ἶναι γνωστό, πὼς τὸ πρῶτο σύστημα ποὺ
ἐμφανίζεται ἡ ἀθηροσκλήρυνση εἶναι τὸ
στεφανιαῖο δίκτυο καὶ μάλιστα τὸ ἐγγὺς
τμῆμα τοῦ προσθίου κατιόντα κλάδου τῆς ἀριστερῆς στεφανιαίας ἀρτηρίας. Ἡ ἡλικία, συνήθως, ἐμφάνισής της εἶναι τὸ 20-25 ἔτος, ἐνῶ στὸ
ὑπόλοιπο ἀρτηριακὸ δίκτυο ἐμφανίζεται μὲ δεκαετῆ περίπου καθυστέρηση. Μεγάλη ἔμφαση ἔχει
δοθεῖ στὴν ἀθηροσκλήρυνση τῶν στεφανιαίων
καὶ ἐγκεφαλικῶν ἀγγείων λόγῳ τῆς μεγάλης κλινικῆς σημασίας τους. Δὲν παύει ὅμως νὰ ἐμφανίζεται καὶ στὸ ὑπόλοιπο ἀρτηριακὸ δίκτυο, κυρίως
τῶν κάτω ἄκρων, τῆς μεσεντερίου ἀρτηρίας καὶ
τῶν νεφρικῶν ἀρτηριῶν.1,2 Ἑπομένως ἡ ἀθηροσκλήρυνση θεωρεῖται γενικευμένη νόσος τοῦ καρδιαγγειακοῦ συστήματος. Ἡ ἐντόπισή της δὲ, σὲ
κάποιο κεντρικὸ ἀγγεῖο, συνήθως συνδυάζεται μὲ
τὴν προσβολὴ καὶ ἄλλων περιφερικῶν ἀγγείων.3
Ἀπὸ κλινικὲς καὶ ἐπιδημιολογικὲς μελέτες, ἔχει
βρεθεῖ ὅτι ἡ ἀθηροσκλήρυνση τῶν περιφερικῶν
ἀγγείων συσχετίζεται μὲ τὴ στεφανιαία νόσο.4,5 Ἡ
σχέση αὐτὴ ἀφορᾶ τόσο στὴ συμπτωματική, ὅσο
καὶ στὴν ἀσυμπτωματικὴ περιφερικὴ νόσο. Ἡ
ἀκριβὴς ὡστόσο σχέση στεφανιαίας καὶ περιφερικῆς νόσου δὲν ἔχει σαφῶς καθορισθεῖ.
Σκοπὸς λοιπὸν τῆς μελέτης ἦταν νὰ διερευνήσουμε τὴν ἀκρίβεια ἐμφάνισης περιφερικῆς νόσου
σὲ ἀσθενεῖς μὲ νοσοῦν στεφανιαῖο δίκτυο.
Στὴν ἑπόμενη δεκαετία, τόσο οἱ ἀσθενεῖς ὅσο
καὶ οἱ γιατροὶ τῆς πρωτοβάθμιας κυρίως περίθαλψης θὰ ἀναγνωρίζουν ὅλο καὶ περισσότερο τὴν
κλινικὴ βαρύτητα τῆς περιφερικῆς ἀρτηριακῆς
νόσου (PAD).6,7 Καθὼς οἱ ἐξελίξεις στὴ θεραπεία

τῆς στεφανιαίας νόσου συμβάλλουν δραστικὰ
στὴ συνεχῆ μείωση τῆς νοσηρότητας καὶ τῆς θνητότητας, οἱ γιατροὶ θὰ ἔρχονται ὅλο καὶ συχνότερα ἀντιμέτωποι μὲ τὸ πρόβλημα τῆς ταυτόχρονης “μὴ στεφανιαίας” νόσου. Τόσο οἱ γιατροὶ τῆς
πρωτοβάθμιας περίθαλψης ὅσο καὶ οἱ γιατροὶ
καρδιαγγειακῶν εἰδικοτήτων θὰ πρέπει νὰ ἀναλάβουν ἕνα πιὸ ἐνεργὸ κλινικὸ ρόλο, ὥστε νὰ ἐνθαρρύνουν νέες θεραπευτικὲς δυνατότητες γιὰ τὴ
θεραπεία τῆς ἀρτηριακῆς νόσου, ποὺ ἐμφανίζεται
ταυτόχρονα σὲ διαφορετικὰ ἀγγειακὰ δίκτυα.8,9
Χρειάζονται πολυαγγειακὲς θεραπευτικὲς προσεγγίσεις, ἐπειδὴ πρόκειται γιὰ κοινὴ συστημικὴ
παθογένεια, ποὺ ἐπηρεάζει ταυτόχρονα διαφορετικὲς ἀγγειακὲς κυκλοφορίες.

Κατανομὴ ἀθηρωμάτωσης (παθοφυσιολογία)
Ἡ παθογένεια τῆς ἀθηρωμάτωσης,10 παρὰ
τὴν πρόοδο ποὺ ἔχει ἐπιτευχθεῖ σὲ ἐρευνητικὸ
πεδίο, δὲν ἔχει ἀποσαφηνιστεῖ πλήρως. Διαφοροποίηση παρατηρεῖται μεταξὺ τῶν ἀθηρωματικῶν
βλαβῶν καὶ ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ μὲ νεκροτομικὲς
παρατηρήσεις ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μελέτες μὲ ἐνδοστεφανιαῖο ὑπερηχογράφημα (IVUS – intravascular
ultrasonography) καὶ ἀφορᾶ στὸ εἶδος καὶ τὸ
εὖρος τῆς ἀρτηριακῆς ἀναδιαμόρφωσης. Παρόλο ποὺ τὰ περισσότερα ἀθηρωματικὰ ἀρτηριακὰ
τμήματα ἐμφανίζουν ἕναν ἱκανοποιητικὸ βαθμὸ
θετικῆς ἀναδιαμόρφωσης (ἀντιρροπιστικῆς διάτασης), σὲ κάποια ἄλλα ἡ ἀναδιαμόρφωση αὐτὴ
εἶναι ἀνεπαρκὴς γιὰ νὰ ἀντισταθμίσει τὴν αὔξηση
τοῦ πάχους τοῦ τοιχώματος καὶ τὸν ἐπακόλουθο
περιορισμὸ τοῦ εὔρους τοῦ αὐλοῦ, ἐνῶ ἔχουν διαπιστωθεῖ -σπανιότερα- καὶ τμήματα μὲ παράδοξη
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πρώιμη συρρίκνωση τοῦ ἀρτηριακοῦ αὐλοῦ (ἀρνητικὴ ἀναδιαμόρφωση). Ἡ σημασία αὐτῆς τῆς
ποικίλης ἀντίδρασης τοῦ ἀρτηριακοῦ τοιχώματος
ἀναδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ μέγεθος τῆς
ἐνδοαυλικῆς στένωσης φαίνεται νὰ σχετίζεται
περισσότερο μὲ τὴν κατεύθυνση (πρὸς τὰ μέσα ἢ
πρὸς τὰ ἔξω) καὶ τὴν ἔκταση τῆς ἀρτηριακῆς ἀναδιαμόρφωσης καὶ λιγότερο μὲ τὸ ἴδιο τὸ μέγεθος
τῆς ἀθηρωματικῆς βλάβης.
Τὸ εἶδος καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἀρτηριακῆς ἀναδιαμόρφωσης φαίνεται νὰ ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὸ
εἶδος τοῦ ἀρτηριακοῦ δικτύου ποὺ προσβάλλεται
ἀπὸ ἀθηρωμάτωση. Πιὸ συγκεκριμένα, ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι οἱ στεφανιαῖες ἀρτηρίες ἐμφανίζουν
συνήθως θετικὴ ἀναδιαμόρφωση στὶς περιοχὲς
τῶν ἀθηρωματικῶν βλαβῶν, σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ
τὶς νεφρικὲς ἀρτηρίες, στὶς ὁποῖες ἡ ἀρτηριακὴ
ἀναδιαμόρφωση δὲν εἶναι συχνή. Οἱ λαγονομηριαῖες ἀρτηρίες μὲ τὴ σειρά τους ἔχουν τὴν τάση
νὰ ἐμφανίζουν ἀνεπαρκῆ θετικὴ ἀναδιαμόρφωση
ἢ ἀκόμα καὶ ἀρνητικὴ ἀναδιαμόρφωση. Οἱ λόγοι
αὐτῆς τῆς περιοχικῆς ἑτερογένειας τῆς ἀναδιαμορφωτικῆς ἀντίδρασης δὲν εἶναι ξεκάθαροι, πιθανὸν ὅμως ἀντανακλοῦν τὴν ποικιλομορφία τῶν
ἐνδοθηλιακῶν ἀντιδράσεων στὶς διαφορετικὲς
αἱμοδυναμικὲς συνθῆκες ροῆς.

Μελέτη
Ἡ μελέτη περιελάμβανε:
• Λήψη ἀτομικοῦ ἀναμνηστικοῦ
• Πλήρη ἐργαστηριακὸ ἔλεγχο
• Στεφανιογραφία
• Ἀγγειογραφία
• B-mode ὑπερηχογραφικὸ ἔλεγχο καρωτίδων
Οἱ παράγοντες ποὺ μελετήθηκαν ἦσαν οἱ κάτωθι:
• Lp(A)
• Χοληστερίνη
• Τριγλυκερίδια
• Ὑπερομοκυστεϊναιμία
• Ἀρτηριακὴ ὑπέρταση
• Σακχαρώδης Διαβήτης
• Πάχος ἐνδοθηλίου καρωτίδων
• Κάπνισμα
• Κληρονομικότητα
m Ὡς καπνιστής11 θεωρήθηκε ὁ ἀσθενὴς ποὺ
κάπνιζε καθημερινὰ περισσότερα ἀπὸ ἕνα τσιγάρο.
m Ὡς ὑπερχοληστερολαιμία ὁρίσθηκε τιμὴ ὁλι-

κῆς χοληστερόλης ὀροῦ μεγαλύτερη ἀπὸ 200mg/dl
τοὺς προηγούμενους 12 μῆνες ἢ ἡ λήψη ὑπολιπιδαιμικῆς ἀγωγῆς.
m Ὡς ὑπερτριγλυκεριδαιμία ὁρίσθηκε τιμὴ
τριγλυκεριδίων μεγαλύτερη 200mg/dl τοὺς προηγούμενους 12 μῆνες ἢ ἡ λήψη σχετικῆς ἀγωγῆς.

Ὡς ὑπερομοκυστεϊναιμία12 ὁρίσθηκε ἡ συγ
κέντρωση ὁμοκυστεΐνης πλάσματος μεγαλύτερη
τῶν 15μmol/ml.
m

Ὅσον ἀφορᾶ στὴν αὔξηση τοῦ πάχους μέσου-ἔσω χιτῶνα τῶν καρωτίδων,13 ἔγινε ὑπερηχογραφικὴ ἐκτίμηση καὶ ὁρίσθηκε ὡς ὁριακὴ ἡ τιμὴ
1.2mm, πάνω ἀπὸ τὴν ὁποία ὑπῆρχε αὐξημένη πιθανότητα συνυπάρχουσας νόσου.
m

Ὡς ὑπερτασικὸς ὁρίσθηκε ὁ ἀσθενής, ὁ
ὁποῖος γνώριζε ὅτι πάσχει ἀπὸ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση καὶ βρίσκεται ὑπὸ ἀγωγὴ ἢ ὁ ἀσθενής, ὁ
ὁποῖος δὲν γνώριζε ὅτι πάσχει ἀπὸ ἀρτηριακὴ
ὑπέρταση, ἀλλὰ πληροῦσε τὰ κριτήρια τοῦ ὑπερτασικοῦ, δηλαδὴ συστολικὴ πίεση>140mmHg καὶ
διαστολικὴ πίεση>90mmHg, μετὰ ἀπὸ ἐπαναλαμβανόμενες μετρήσεις στὸ νοσοκομεῖο.
m

Τὰ κριτήρια ἔνταξης τῶν ἀσθενῶν στὴν
κατηγορία τοῦ σακχαρώδους διαβήτη14 ἦσαν: α)
Ἱστορικὸ σακχαρώδους διαβήτη β) ἡ ἀνεύρεση
στὸν ὀρὸ νήστεως ἐπιπέδων γλυκόζης >126mg/dl
ἢ >200mg/dl δυὸ ὧρες μετὰ τὸ φαγητό.
m

Τὸ οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ ὁρίσθηκε ὡς “θετικό”, ἂν συγγενὴς πρώτου βαθμοῦ εἶχε παρουσιάσει ἐπεισόδιο στεφανιαίας νόσου (θάνατο,
ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, ἀορτοστεφανιαία παράκαμψη, ἀγγειοπλαστικὴ) ἢ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο ἢ νόσο τῶν περιφερικῶν ἀγγείων,
ἀπεικονιστικὰ τεκμηριωμένη, ἢ εἶχε ὑποβληθεῖ σὲ
ἐπεμβατικὴ θεραπεία περιφερικῶν ἀγγείων πρὶν
τὴν ἡλικία τῶν 60 ἐτῶν.
m

Ὡς παχύσαρκος ὁρίσθηκε ὁ ἀσθενὴς ποὺ
παρουσίαζε Δείκτη Μάζας Σώματος >30.
m

Παθολογικὴ ὁρίσθηκε ἡ συγκέντρωση
Lp(α) >30mg/dl (75nmol/l).
m

Οἱ ἀσθενεῖς χωρίστηκαν σὲ δυὸ ὁμάδες μὲ βάση
τὴ συνύπαρξη ἢ μὴ στεφανιαίας νόσου καὶ περιφερικῆς ἀρτηριοπάθειας. Ἔτσι δημιουργήθηκαν:
Ὁμάδα Ι: Ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο καὶ
περιφερικὴ ἀρτηριοπάθεια.
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Ὁμάδα ΙΙ: Ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο
χωρὶς περιφερικὴ ἀρτηριοπάθεια.
Ἔγινε ἀνάλυση τῶν κλινικῶν χαρακτηριστικῶν τῶν ἀσθενῶν, τῶν βλαβῶν τῶν στεφανιαίων
ἀγγείων, τόσο ὡς πρὸς τὴ θέση ὅσο καὶ ὡς πρὸς
τὸ ποσοστὸ στένωσης, καθὼς καὶ τῶν συχνότερα
ἐνεχομένων περιφερικῶν ἀγγείων σὲ σχέση μὲ τὴν
παθολογία τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν.
Ἀπὸ τὶς πρῶτες παρατηρήσεις ποὺ κάναμε
εἶναι ὅτι:
1. Συνήθως πρόκειται γιὰ ἀσθενεῖς πολυπαραγοντικούς, ὅσον ἀφορᾶ στοὺς κινδύνους.
2. Ἡ βαρύτητα τῆς στεφανιαίας νόσου αὐξάνει τὴν πιθανότητα ὕπαρξης πολυεστιακῆς ἀρτηριοπάθειας.
3. Ὁ ἀριθμὸς τῶν νοσούντων στεφανιαίων
ἀγγείων μεγαλώνει αὐξανομένων τῶν παραγόντων κινδύνου, ἀλλὰ καὶ οἱ βλάβες στὰ περιφερικὰ ἀγγεῖα παρουσιάζονται σὲ ποσοστὸ ποὺ αὐξάνει ἀνάλογα μὲ τὴν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν
νοσούντων στεφανιαίων ἀγγείων.

Ὑλικὸ καὶ μέθοδοι
Τὸ ὑλικὸ τῆς μελέτης ἀποτέλεσαν 300 διαδοχικοὶ ἀσθενεῖς (264 ἄνδρες καὶ 36 γυναῖκες, μέσης
ἡλικίας 58±9 ἐτῶν). Οἱ ἀσθενεῖς εἶχαν ἐνημερωθεῖ
καὶ εἶχαν δώσει τὴν σχετικὴ συγκατάθεσή τους
γιὰ τὴ μελέτη. Ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς ὁδηγήθηκαν στὸ
αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο γιὰ διερεύνηση προκάρδιου ἄλγους. Πρὶν ἀπὸ τὸν καθετηριασμὸ
ἔγινε λήψη ἱστορικοῦ, κλινικὴ ἐξέταση, ἀκτινογραφία θώρακος, ΗΚΓράφημα, ὑπερηχογράφημα
καρδιᾶς καὶ καρωτίδων. Ἐπίσης ἔγινε αἱματολογικὸς καὶ βιοχημικὸς ἔλεγχος. Ἡ μελέτη περιελάμβανε ἐκτίμηση τῶν παραγόντων κινδύνου, ὑπερηχογράφημα καρωτίδων, στεφανιογραφία καὶ
ἀγγειογραφία νεφρικῶν ἀρτηριῶν καὶ ἀρτηριῶν
τῶν κάτω ἄκρων στὸν ἴδιο χρόνο.
Ἀπὸ τὴ μελέτη ἀποκλείσθηκαν:
• Ἀσθενεῖς μὲ προηγούμενο ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο.
• Ἀσθενεῖς μὲ μὴ ἐλεγχόμενη ἀρτηριακὴ ὑπέρταση.
• Ἀσθενεῖς μὲ ἀσταθῆ στηθάγχη ἢ μὲ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου.
• Ἀσθενεῖς στοὺς ὁποίους ἡ στεφανιογραφία ἢ
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ἡ Duplex ὑπερηχογραφία δὲν ἀπεικόνιζε καλὰ τὰ
στεφανιαῖα ἢ τὰ καρωτιδικὰ ἀγγεῖα, ἀντίστοιχα.
• Ἀσθενεῖς μὲ ἀορτοστεφανιαία παράκαμψη,
διαδερμικὴ ἀγγειοπλαστικὴ τῶν στεφανιαίων ἀγγείων ἢ μὲ ἐνδαρτηρεκτομὴ καρωτίδων.
• Ἀσθενεῖς μὲ συγγενῆ καρδιοπάθεια, μυοκαρδιοπάθεια ἢ βαλβιδοπάθεια.
• Ἀσθενεῖς μὲ συνυπάρχουσα συστηματικὴ νόσο.
Κλινικὰ χαρακτηριστικὰ
Ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς 264 (88%) ἦσαν ἄνδρες
καὶ 36 (12%) γυναῖκες. Ἡ ἡλικία τῶν ἀσθενῶν
κυμαίνονταν μεταξὺ 35 καὶ 77 ἐτῶν (μέση ἡλικία
58±9 ἔτη). Καπνιστὲς ἦσαν 188 (62%), διαβητικοὶ
36 (12%), ὑπερχοληστερολαιμία ἐμφάνισαν 154
(51%), οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ 33 (11%) καὶ ὑπέρταση 73 (24%).

Ἀποτελέσματα
Συνύπαρξη στεφανιαίας καὶ καρωτιδικῆς νόσου
Παρατηρεῖται μιὰ αὔξηση τῶν ἀσθενῶν μὲ
καρωτιδικὴ νόσο ἀνάμεσα στοὺς ἀσθενεῖς μὲ
σοβαρὴ στεφανιαία νόσο. Καρωτιδικὴ στένωση
μεγαλύτερη τοῦ 50% εἶχαν 3.6%, 5.3%, 15.4%,
24.5% καὶ 40% τῶν ἀσθενῶν μὲ φυσιολογικὰ στεφανιαῖα, νόσο ἑνός, δυό, τριῶν ἀγγείων καὶ νόσο
στελέχους ἀντίστοιχα. Ἐπίσης ἀπὸ τοὺς 15 ἀσθενεῖς μὲ καρωτιδικὴ νόσο, ἕνας ἀσθενὴς εἶχε φυσιο
λογικὰ στεφανιαῖα, 1 εἶχε νόσο ἑνὸς ἀγγείου, 3
εἶχαν νόσο δύο ἀγγείων, 4 εἶχαν νόσο τριῶν ἀγγείων καὶ 6 εἶχαν νόσο στελέχους. Ἡ ἔκταση τῆς
καρωτιδικῆς ἀθηροσκλήρυνσης εἶχε ἰσχυρὴ σχέση
μὲ τὴν ἔκταση τῆς στεφανιαίας νόσου, ἀλλὰ καὶ
μὲ τὴ βαρύτητα τῆς στεφανιαίας νόσου. Δηλαδὴ
μὲ τὴν ὕπαρξη τῆς νόσου τοῦ στελέχους. Ἡ συχνότητα τῆς καρωτιδικῆς νόσου ἦταν 3.6% στοὺς
ἀσθενεῖς χωρὶς στεφανιαία νόσο καὶ 19.7% στοὺς
ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο. Ἡ ἔκταση τῆς στεφανιαίας νόσου συσχετιζόταν μὲ τὴν παρουσία
(p<0.001) καὶ μὲ τὴ σοβαρότητα (p<0.001) τῆς καρωτιδικῆς νόσου. Βρήκαμε, ἐπίσης, ὅτι ὑπάρχει
σημαντικὴ σχέση μεταξὺ νόσου τοῦ στελέχους καὶ
τῆς καρωτιδικῆς νόσου (p<0.001). Ἡ παρουσία
καρωτιδικῆς νόσου εἶχε 95% θετικὴ προγνωστικὴ
ἀξία γιὰ τὴ συνύπαρξη στεφανιαίας νόσου καὶ
88.2% ἀρνητικὴ προγνωστικὴ ἀξία γιὰ τὴ συνύπαρξη νόσου τοῦ στελέχους.
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Πίνακας 1
ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΟΜΑΔΑ Ι (N=104)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΙΙ (N=196)
%

ΑΡΙΘΜΟΣ

38-79 (μ = 60±8)	 	

%

35-77 (μ = 58±9)	 

ΦΥΛΟ (Α-Γ)
ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ

104
63

88-12
61

196
75

67-33
38

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΑΙΜΙΑ

26
56

25
54

10
98

5
50

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΥΠΕΡΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΑΙΜΙΑ
ΠΑΧΟΣ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Lp(α)

15
38
33
66
23
45

14
36
32
63
22
44

18
35
22
39
35
76

9
18
11
20
18
39

Ἡ διαγνωστικὴ ἀκρίβεια τῆς καρωτιδικῆς νόσου ὡς προγνωστικὸς δείκτης γιὰ τὴν στεφανιαία νόσο.

Πίνακας 2
Εὐαισθησία
Εἰδικότητα
			
(%)
(%)

Θετική
Προγνωστικὴ Ἀξία
Ἀξία (%)

Ἀρνητική
Προγνωστικὴ
Ἀξία (%)

Στεφανιαία νόσος

18.3

92.9

94.7

13.9

Νόσος στελέχους

37.1

86.8

34.2

88.2

Συνύπαρξη στεφανιαίας νόσου καὶ νόσου τῶν
νεφρικῶν ἀρτηριῶν
Παρατηρεῖται αὐξημένος ἀριθμὸς ἀσθενῶν μὲ
στένωση νεφρικῶν ἀρτηριῶν σὲ στεφανιαία νόσο

3 ἀγγείων ἢ στελέχους. Κλινικὰ οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ
παρουσίαζαν στὸ σύνολό τους ἀρτηριακὴ ὑπέρταση, δύσκολα ἐλεγχόμενη φαρμακευτικά, ἀλλὰ
καὶ νεφρικὴ δυσλειτουργία.

Πίνακας 3
ΣΧΕΣΗ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ - ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΟΜΑΔΑ Ι

ΟΜΑΔΑ ΙΙ

64.6±6.3

61.7±9.4

100%

18%

Πίνακας 4
ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ

%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΡΩΤΙΔΕΣ

53

17.67

ΝΕΦΡΙΚΕΣ

38

12.67

άνω τοῦ 60% στένωση

ΛΑΓΟΝΙΕΣ

35

11.67

σύνολο 85 (28.33%)

ΜΗΡΙΑΙΕΣ

50

16.67
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Πίνακας 5
ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ
		
ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ
			

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
(ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 61)
(ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ P)

0

4

0.06557

1

4

0.06557

2

14

0.22951

3

39

0.63934

ΣΥΝΟΛΑ

61

1.00000

Πίνακας 6
		

ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ

ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ
P

P

1.00000

0.89870 (p=.101)

0.89870 (p=.101)

1.00000

Σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης,
ἡ συνύπαρξη ἀθηρωμάτωσης καρωτίδων, νεφρικῶν ἀρτηριῶν καὶ ἀρτηριῶν τῶν κάτω ἄκρων σὲ
ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο εἶναι ἀρκετὰ συχνὴ
(34.6% στὸ σύνολο τῶν ἀσθενῶν μὲ στεφανιαία
νόσο) καὶ ἡ συχνότητά της φαίνεται νὰ σχετίζεται
μὲ τὴν ἔκταση τῆς στεφανιαίας νόσου.
Προσπαθοῦμε νὰ ἀναδείξουμε τὴν πιθανὴ
σχέση ἀνάμεσα στὴ βαρύτητα τῆς στεφανιαίας
νόσου, ἀνάλογα μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν νοσούντων
στεφανιαίων ἀγγείων καὶ τὸν ἀριθμὸ ἀτόμων ποὺ
παρουσιάζουν (μία ἢ περισσότερες) περιφερικὲς
στενώσεις ἢ ἰσοδύναμα, μὲ τὴν σχετικὴ συχνότητα ἀτόμων ποὺ παρουσιάζουν (μία ἢ περισσότερες) περιφερικὲς στενώσεις.
Ἐξετάζοντας πιθανὲς συσχετίσεις μεταξὺ τῶν
δύο αὐτῶν μεταβλητῶν καταλήγουμε στὸν Πίνακα 6 συσχέτισης.
Ἂν καὶ φαίνεται νὰ ὑπάρχει μιὰ στενὴ σχέση
μεταξὺ τῶν δύο μεταβλητῶν (0.8987), δὲν προκύπτει νὰ εἶναι στατιστικὰ σημαντική, ἀφοῦ τὸ
ἀντίστοιχο p εἶναι p=.101>.05. Θὰ χρειαζόταν
ἕνα μεγαλύτερο στατιστικὸ δεῖγμα γιὰ νὰ ξεκαθαρίσει αὐτὴ ἡ πιθανὴ συσχέτιση ἀνάμεσα στὴ
βαρύτητα τῆς στεφανιαίας νόσου, ἀνάλογα μὲ
τὸν ἀριθμὸ τῶν νοσούντων στεφανιαίων ἀγγείων, καὶ τῆς σχετικῆς συχνότητας ἀτόμων μὲ (μία
ἢ περισσότερες) περιφερικὲς στενώσεις. Ἔχοντας
ὑπ’ ὄψιν τὰ παραπάνω, ἐφαρμόζουμε τὴ μέθοδο

τῆς γραμμικῆς παλινδρόμησης (linear regression),
ὥστε νὰ παράγουμε τὴν συναρτησιακὴ ἐξάρτηση
τῆς σχετικῆς συχνότητας ἀτόμων μὲ (μία ἢ περισσότερες) περιφερικὲς στενώσεις ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ
τῶν νοσούντων στεφανιαίων ἀγγείων.
Καθὼς περισσότερα δεδομένα θὰ κάνουν τὴν
ἀνάλυσή μας πιὸ ἰσχυρή, θὰ κάνουμε τὴν ἀκόλουθη ὑπόθεση καὶ θὰ ἐπανεπεξεργαστοῦμε τὴ μέθοδο τῆς γραμμικῆς παλινδρόμησης. Ἡ ὑπόθεσή
μας εἶναι ὅτι ἡ στένωση στὸ κύριο στέλεχος τῆς
ἀριστερῆς στεφανιαίας ἀρτηρίας ἰσοδυναμεῖ μὲ
νόσο τεσσάρων στεφανιαίων στενώσεων σὲ αὐτὴ
τὴν ἀνάλυση. Τότε ὁ Πίνακας 6 δεδομένων ἔχει τὴ
μορφὴ (Πίνακας 7).
Ὅπου οἱ σημειωμένες μὲ κόκκινο συσχετίσεις
στὸν Πίνακα 8 εἶναι στατιστικὰ σημαντικὲς μὲ p
=.016. Ἡ μέθοδος τῆς γραμμικῆς παλινδρόμησης
δίνει τώρα P=-.0173 + .10865C, ὅπως φαίνεται
στὴν Εἰκόνα 1.
Οἱ παράγοντες κινδύνου ἀνάπτυξης ἀθηρωμάτωσης στὶς καρωτίδες, τὶς νεφρικὲς ἀρτηρίες
καὶ τὶς ἀρτηρίες τῶν κάτω ἄκρων φαίνεται νὰ ἐμφανίζουν κάποια διαφοροποίηση, σύμφωνα μὲ τὰ
ἀποτελέσματα τῆς στατιστικῆς ἀνάλυσης.
Ἔτσι ἡ ἐμφάνιση καὶ ἡ βαρύτητα τῆς ἀθηρωμάτωσης τῶν καρωτίδων φαίνεται νὰ συσχετίζεται
στατιστικὰ σημαντικὰ μὲ τὴν ἡλικία, τὴν ὑπερλιπιδαιμία, τὸ κάπνισμα, τὸ οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ
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Πίνακας 7
ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ
ATOMA ME ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ
		
ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ
			

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
(ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 104)
(ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ P)

0
1
2
3
4

4
4
14
39
43

0.03846
0.03846
0.13462
0.37500
0.41346

ΣΥΝΟΛΑ

104

1.00000

Ὁ πίνακας συσχέτισης εἶναι τώρα (Πίνακας 8).

Πίνακας 8
		

ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ

ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ
P

P

1.00000

0.94337 (p=.016)

0.94337 (p=.016)

1.00000

στεφανιαίας νόσου, τὴν ἀρτηριακὴ ὑπέρταση καὶ
τὴ νεφρικὴ δυσλειτουργία. Ἡ ἐμφάνιση καὶ ἡ βαρύτητα τῆς ἀθηρωμάτωσης τῶν νεφρικῶν ἀρτηριῶν15,16,17 φαίνεται νὰ συσχετίζεται ἀσθενέστερα
μὲ τὴν ἡλικία τῶν ἀσθενῶν, ἀλλὰ ὑπάρχει στατιστικὰ σημαντικὴ συσχέτιση μὲ τὸν σακχαρώδη
διαβήτη, τὸ οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ στεφανιαίας
νόσου, τὴν ἀρτηριακὴ ὑπέρταση καὶ τὴ νεφρικὴ
δυσλειτουργία, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ τὸ
ἀποτέλεσμα τῆς ἀθηρωματικῆς νεφρικῆς ἀρτηριακῆς νόσου. Ἡ ἐμφάνιση στενώσεων στὰ κάτω
ἄκρα φαίνεται νὰ συσχετίζεται σημαντικὰ μὲ τὴν
ἡλικία, τὸν σακχαρώδη διαβήτη, τὸ οἰκογενειακὸ
ἱστορικό, τὸ κάπνισμα καὶ ἀσθενέστερα μὲ τὴν
ὑπέρταση καὶ τὴν ὑπερλιπιδαιμία.

Συζήτηση
Ἡ ἀθηρωμάτωση ἀποτελεῖ μιὰ διάχυτη, σιωπηρὰ ἐξελισσόμενη νόσο, μὲ ἑστιακὲς κλινικὲς
ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες ἐμφανίζονται συνήθως ὡς
ἀποτέλεσμα θρομβωτικῶν ἐπιπλοκῶν σὲ διαβρωμένες ἢ διαρρηγμένες ἀθηρωματικὲς πλάκες. Τὰ
ἀποτελέσματα τῆς μελέτης μας ἔρχονται νὰ ἐπιβεβαιώσουν τὴ συστηματικὴ φύση τῆς ἀθηρωματικῆς νόσου. Ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ ἀθηρωμάτωση
ἀποτελεῖ πάθηση τοῦ ἀρτηριακοῦ τοιχώματος, ἡ
ὁποία τείνει σὲ πολλοὺς ἀσθενεῖς νὰ προσβάλλει

περισσότερα τοῦ ἑνὸς ἀρτηριακὰ δίκτυα. Ἡ ἀνάδειξη τῆς προσβολῆς ἑνὸς ὀργάνου ἀπὸ ἀθηρωμάτωση τοῦ ἀρτηριακοῦ του δικτύου πρέπει πάντα
νὰ ἐγείρει τὸ ἐρώτημα τῆς πιθανότητας προσβολῆς καὶ ἄλλου ὀργάνου ἢ καὶ ἄλλων ὀργάνων
στὸν κλινικὸ γιατρό. Ἡ διαφορὰ στὴν βαρύτητα
τῆς ἐπίδρασης τῶν κλασικῶν παραγόντων κινδύνου ἀνάπτυξης ἀθηρωμάτωσης πιθανὸν νὰ σχετίζεται μὲ τὶς διαφορετικὲς αἱμοδυναμικὲς συνθῆκες
ποὺ ἐπικρατοῦν στὰ διαφορετικὰ ἀρτηριακὰ δίκτυα, οἱ ὁποῖες, ὅπως εἶναι γνωστό, διαδραματίζουν τὸν δικό τους ξεχωριστὸ ρόλο στὴν ἐξέλιξη
τῆς ἀθηρωμάτωσης. Ἡ σημασία τοῦ ρόλου τῶν
αἱμοδυναμικῶν παραγόντων στὴν ἀνάπτυξη τῆς
ἀθηρωμάτωσης φαίνεται νὰ ἀναδεικνύεται καὶ
ἀπὸ μιὰ ἄλλη ἐνδιαφέρουσα παρατήρηση τῶν
ἀποτελεσμάτων, ποὺ ἀφορᾶ στὴ σύγκριση τῆς σοβαρότητας τῆς ἀθηρωμάτωσης μεταξὺ ἀριστερῆς
καὶ δεξιᾶς καρωτίδας σὲ σχέση μὲ τὶς νεφρικὲς καὶ
τὶς ἀρτηρίες τῶν κάτω ἄκρων. Στὴ μελέτη μας ἡ
ἀθηρωμάτωση τῶν καρωτίδων εἶναι σοβαρότερη
ἀριστερὰ σὲ σχεδὸν διπλάσιο ἀριθμὸ ἀσθενῶν,
συγκρινόμενη μὲ τοὺς ἀσθενεῖς ὅπου ὑπερισχύει ἡ νόσος τῆς δεξιᾶς καρωτίδας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη,
στὴν περίπτωση τῶν νεφρικῶν ἀρτηριῶν καὶ τῶν
ἀρτηριῶν τῶν κάτω ἄκρων, διαπιστώνεται μιὰ
σχεδὸν πλήρης ἰσορροπία μεταξὺ ἀριστερᾶς καὶ
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Εἰκόνα 1

δεξιᾶς προσβολῆς. Εἶναι γνωστὸ πὼς τόσο ἡ δεξιὰ
ὅσο καὶ ἡ ἀριστερὰ νεφρικὴ ἀρτηρία ἐκφύονται
σχεδὸν κάθετα ἀπὸ τὴν κοιλιακὴ ἀορτή, ἐνῶ,
ἀντίστοιχα, οἱ ἀρτηρίες τῶν κάτω ἄκρων παρουσιάζουν συμμετρική, ὡς πρὸς τὴν κοιλιακὴ ἀορτή,
κατανομή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χαρακτηρίζονται
ἀπὸ παρόμοιες αἱμοδυναμικὲς συνθῆκες ροῆς.
Ἀντίθετα, ἡ ὑπὸ σχεδὸν μηδενικὴ γωνία ἔκφυση
τῆς δεξιᾶς καρωτίδας ἀπὸ τὴν ἀνώνυμη ἀρτηρία
καὶ ἡ σχεδὸν κάθετη ἔκφυση τῆς ἀριστερῆς καρωτίδας ἀπὸ τὸ ἀορτικὸ τόξο ἀπὸ τὴν ἄλλη δημιουργοῦν διαφορετικὲς αἱμοδυναμικὲς συνθῆκες
ροῆς, ποὺ πιθανὸν ἐπηρεάζουν σὲ διαφορετικὸ
βαθμὸ τὴν ἀνάπτυξη ἀθηρωμάτωσης, εἰς βάρος
τῆς ἀριστερῆς πλευρᾶς.
Τέλος σημαντικότατη παρατήρηση τῆς μελέτης ἀποτελεῖ ἡ συχνὴ (72.7%) διαπίστωση αἱμοδυναμικὰ σημαντικῆς ἀθηρωματικῆς νόσου τῶν
νεφρικῶν ἀρτηριῶν σὲ ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία
νόσο καὶ νεφρικὴ δυσλειτουργία.Ἐκτιμᾶται ὅτι
ἡ ἀθηρωμάτωση τῶν νεφρικῶν ἀρτηριῶν προσ

βάλλει περίπου τὸ 7% τῶν ἀνθρώπων ἡλικίας
ἄνω τῶν 65 ἐτῶν, τὸ 22% ὡς 59% τῶν ἀσθενῶν
μὲ περιφερικὴ ἀρτηριακὴ νόσο καὶ τὸ 10% ἕως
35% τῶν ἀσθενῶν μὲ στεφανιαία νόσο, σύμφωνα
μὲ τὰ ἀποτελέσματα διαφόρων ἐπιδημιολογικῶν
μελετῶν. Παρὰ τὴν αὐξημένη συχνότητα νεφρικῆς ἀρτηριακῆς νόσου στὸν ἀρτηριοσκληρυντικὸ
πληθυσμὸ παραμένει ἀκόμα δύσκολο νὰ ἀποσαφηνιστεῖ, ποιὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀθηρωματικὲς
βλάβες τῶν νεφρικῶν ἀρτηριῶν θὰ προκαλέσουν
σημαντικὰ κλινικὰ ἀποτελέσματα (ἀρτηριακὴ
ὑπέρταση – νεφρικὴ ἀνεπάρκεια). Μὲ βάση αὐτὰ
τὰ δεδομένα κρίνεται πὼς δὲν εἶναι σκόπιμος ὁ
συστηματικὸς ἀγγειογραφικὸς ἔλεγχος (ρουτίνας)
τῶν νεφρικῶν ἀρτηριῶν σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ὑποβάλλονται σὲ στεφανιογραφικὸ ἔλεγχο. Ὁ ἀγγειογραφικὸς ἔλεγχος τῶν νεφρικῶν ἀρτηριῶν κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς στεφανιογραφίας, γιὰ τὴ διαπίστωση σημαντικῆς ἀθηρωματικῆς νεφρικῆς ἀρτηριακῆς στένωσης, ἴσως εἶναι λογικὸ νὰ γίνεται
σὲ ἀσθενεῖς μὲ πολυαγγειακὴ σοβαρὴ προσβολὴ
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τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν (Class IIb, Level of
Evidence B).

Συμπεράσματα
Ἀπὸ τὸν ἀπεικονιστικὸ ἔλεγχο τοῦ στεφανιαίου, καρωτιδικοῦ, νεφρικοῦ δικτύου καὶ ἀρτηριακοῦ δικτύου τῶν κάτω ἄκρων ἀσθενῶν μὲ
τεκμηριωμένη στεφανιαία νόσο προέκυψαν εὑρήματα, ποὺ συνοψίζονται στὰ παρακάτω συμπεράσματα:
1. Ἡ ἀθηρωμάτωση εἶναι μιὰ συστηματικὴ
νοσολογικὴ ὀντότητα, μὲ συχνὴ προσβολὴ περισσοτέρων τοῦ ἑνὸς ἀρτηριακῶν δικτύων στὸν
ἴδιο ἀσθενῆ. Εἰδικότερα, τὸ ἕνα τρίτο περίπου
τῶν ἀσθενῶν μὲ στεφανιαία νόσο φαίνεται νὰ ἐμφανίζει ἀθηρωμάτωση τόσο στὶς καρωτίδες ὅσο
καὶ στὶς νεφρικὲς ἀλλὰ καὶ τὶς ἀρτηρίες τῶν κάτω
ἄκρων.
2. Ἡ ἀθηρωμάτωση τῶν καρωτίδων εἶναι ἰδιαίτερα συχνὸ εὕρημα στοὺς ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο.
3. Ἡ ἀθηρωμάτωση τῶν νεφρικῶν ἀρτηριῶν
εἶναι ἐπίσης συχνὸ εὕρημα στοὺς ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο καὶ ἰδιαίτερα σὲ ὅσους ἀπὸ αὐτοὺς
ἐμφανίζουν καὶ νεφρικὴ δυσλειτουργία.
4. Ἡ στεφανιαία νόσος τριῶν ἀγγείων, πέρα
ἀπὸ τοὺς σοβαροὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονεῖ γιὰ
τὴν ἴδια τὴν καρδιά, φαίνεται νὰ σηματοδοτεῖ ἕνα
προχωρημένο στάδιο ἀθηρωμάτωσης, μὲ αὐξημένη πιθανότητα συνύπαρξης βλαβῶν καὶ σὲ ἄλλα
ἀρτηριακὰ δίκτυα.
5. Ἡ πιθανότητα σημαντικῆς ἀθηρωματικῆς
στένωσης τῶν νεφρικῶν ἀρτηριῶν εἶναι ἰδιαίτερα
αὐξημένη σὲ ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο, ποὺ
ἐμφανίζουν νεφρικὴ δυσλειτουργία καὶ δύσκολα
ἐλεγχόμενη φαρμακευτικὰ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση.
6. Ἡ βαρύτητα τῶν κλασικῶν παραγόντων
κινδύνου γιὰ ἀνάπτυξη ἀθηρωμάτωσης φαίνεται
νὰ ποικίλει στὰ διάφορα ἀρτηριακὰ δίκτυα. Γιὰ
τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἐξέλιξη τῶν ἀθηρωματικῶν
βλαβῶν, ἄλλωστε, ἔχει προταθεῖ ἕνας κοινὸς πιθανὸς παθογενετικὸς μηχανισμός, μὲ ἑτερογενῆ,
ὅμως, τελικὴ φαινοτυπικὴ ἔκφραση, ποὺ φαίνεται
νὰ ἐπηρεάζεται σημαντικὰ ἀπὸ τὶς αἱμοδυναμικὲς
συνθῆκες ροῆς καὶ τὴν ἐμβρυϊκὴ-μεσεγχυματικὴ
προέλευση, ποὺ χαρακτηρίζουν τὶς ἀρτηρίες τῶν
διαφόρων ὀργάνων καὶ συστημάτων.

7. Ἡ ἀριστερὴ καρωτίδα φαίνεται νὰ εἶναι
περισσότερο εὐάλωτη στὴν ἀνάπτυξη σημαντικοῦ μεγέθους ἀθηρωματικῶν βλαβῶν σὲ σχέση
μὲ τὴ δεξιὰ καρωτίδα, παρατήρηση ποὺ πιθανὸν
σχετίζεται μὲ τὶς διαφορετικὲς αἱμοδυναμικὲς
συνθῆκες ροῆς ποὺ τὶς χαρακτηρίζουν.
8. Ἀντίθετη φαίνεται ἡ εἰκόνα στὶς νεφρικὲς
ἀρτηρίες καὶ τὶς ἀρτηρίες τῶν κάτω ἄκρων, οἱ
ὁποῖες ἐμφανίζουν ὁμότιμη προσβολὴ ἀπὸ ἀθηρωμάτωση, τόσο δεξιὰ ὅσο καὶ ἀριστερά.
9. Οἱ ἀσθενεῖς προχωρημένης ἡλικίας μὲ νόσο
τριῶν ἀγγείων ἢ στελέχους, καπνιστές, σακχαροδιαβητικοὶ ἢ/καὶ παχύσαρκοι ἔχουν σημαντικὴ
πιθανότητα παρουσίας σοβαρῆς νόσου τῶν ἀρτηριῶν τῶν κάτω ἄκρων καὶ αὐξημένο κίνδυνο
σοβαροῦ καρδιακοῦ ἐπεισοδίου.
10. Ἡ στατιστική μας ἀνάλυση ἀνέδειξε ὅτι ἡ
πιθανότητα περιφερικῶν ἐντοπίσεων P ἐξαρτᾶται
ἀπὸ τὴ βαρύτητα τῆς στεφανιαίας νόσου C σύμφωνα μὲ τὸ μοντέλο P=-.0173+.10865C.
Ἡ συμβολὴ τῆς παρούσας μελέτης στὴ διερεύνηση καὶ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν ἀποτελεσματικότερη ἀντιμετώπιση τῶν ἀσθενῶν μὲ ἐνδείξεις
ἀθηρωματικῆς προσβολῆς τῶν ἀρτηριῶν τους συνίσταται κυρίως στὴν ἀνάδειξη τῆς συστηματικῆς
φύσης τῆς ἀθηρωματικῆς νόσου. Ἡ ἀρτιότερη,
ἑπομένως, κατὰ τὸ δυνατόν, ἀντιμετώπιση τοῦ
ἀσθενοῦς στὸν ὁποῖο ἔχει καταδειχθεῖ καὶ τεκμηριωθεῖ ἀθηρωματικὴ προσβολὴ ἑνὸς ἀρτηριακοῦ
δικτύου, πέρα ἀπὸ τὴν ἐπικέντρωση στὸ ἀντίστοιχο ὄργανο ποὺ αἱματώνει καὶ τὴν καταπολέμηση τῶν παραγόντων ποὺ προάγουν τὴν ἀθηρωμάτωση, θὰ πρέπει πάντα νὰ συμπεριλαμβάνει
καὶ τὴν ἀξιολόγηση τῆς πιθανότητας προσβολῆς
καὶ ἄλλων ἀρτηριακῶν δικτύων.
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