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καρδιαγγειακὴ νόσος ἀποτελεῖ τὴν
πρώτη αἰτία θνητότητας στὶς γυναῖκες,
παγκοσμίως.1,2 Οἱ γυναικεῖες ὁρμόνες
ἀσκοῦν προστατευτικὴ δράση στὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα μέσῳ διαφόρων παθοφυσιολογικῶν
μηχανισμῶν. Παρόλα αὐτά, ἡ προστατευτικὴ
αὐτὴ δράση καταργεῖται στὴν ἐμμηνόπαυση, μὲ
ἀποτέλεσμα νὰ αὐξάνεται ὁ καρδιαγγειακὸς κίνδυνος.3,4 Μολονότι τὰ οἰστρογόνα εἶναι εὐεργετικὰ γιὰ τὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα, ἡ θεραπεία
ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης σὲ μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες δὲν φαίνεται νὰ ἔχει τὸ ἴδιο ὄφελος,
σὲ πολλὲς περιπτώσεις δέ, ἀποδεικνύεται ἐξαιρετικὰ ἐπιβλαβής.
Στὴν παροῦσα ἀνασκόπηση, θὰ ἀναφερθοῦν
πιθανοὶ μηχανισμοί, μέσῳ τῶν ὁποίων ἡ ἐμμηνόπαυση συσχετίζεται μὲ αὐξημένο καρδιαγγειακὸ
κίνδυνο, ἐνῶ θὰ συζητηθεῖ καὶ ἡ ἀμφιλεγόμενη
δράση τῆς θεραπείας ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης
σὲ μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες.

Α. Παθοφυσιολογικοὶ μηχανισμοὶ συσχέτισης ἐμμηνόπαυσης καὶ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου
Ἐνδοθηλιακὴ δυσλειτουργία
Ὑποδοχεῖς τῶν οἰστρογόνων βρίσκονται στὰ
μυοκαρδιακὰ κύτταρα, τὰ λεῖα μυϊκὰ κύτταρα τῶν ἀγγείων καὶ τὰ ἐνδοθηλιακὰ κύτταρα.5,6
Ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι τὰ οἰστρογόνα ἀσκοῦν
ἀγγειοδιασταλτικὴ δράση, εἴτε ἔμμεσα διεγείροντας τὴν παραγωγὴ τοῦ μονοξειδίου τοῦ ἀζώτου
(ΝΟ), εἴτε ἄμεσα μέσῳ χάλασης τῶν λείων μυικῶν
κυττάρων. Πράγματι, ἡ 17β οἰστραδιόλη (Ε2),
μέσῳ τῆς σύνδεσής της μὲ τὸν οἰστρογονικὸ ὑποδοχέα α (ERa), προκαλεῖ, ὀξέως, ἐνεργοποίηση
τῆς συνθετάσης τοῦ ΝΟ (eNOS), μία δράση ποὺ

ἀναστέλλεται ἀπὸ τοὺς ἀνταγωνιστὲς τοῦ ERa.7
Ἐπιπλέον, ἡ ἀναστολὴ τῆς πρωτεϊνικῆς κινάσης
ΜΑP (mitogen-activated protein) ἐμποδίζει τὴν
ἐνεργοποίηση τῆς eNOS ἀπὸ τὴν Ε2, ἐνῶ, ἀντίστροφα, ἡ Ε2 προκαλεῖ, μέσῳ τοῦ ὑποδοχέα της,
ἐνεργοποίηση τῆς πρωτεϊνικῆς κινάσης, ὑποδηλώνοντας ἔτσι ὅτι ἡ ἐπίδραση τῆς Ε2 στὸ ΝΟ, καὶ
συνεπῶς στὴν ἀγγειοδιαστολή, ἀσκεῖται μέσῳ τῆς
ὁδοῦ τῆς πρωτεϊνικῆς κινάσης ΜΑP.7 Ἡ εὐεργετικὴ ἐπίδραση τῶν οἰστρογόνων στὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία ἔχει ἐπίσης δειχθεῖ σὲ πειραματικὲς
μελέτες, ὅπου φάνηκε ὅτι ἡ Ε2 αὐξάνει τὴν ὑπεροξειδικὴ δισμουτάση τῶν μιτοχονδρίων (SOD2)
στὰ πειραματόζωα καὶ στὰ ἐνδοθηλιακὰ κύτταρα τῆς ἀορτῆς στὸν ἄνθρωπο.8 Ἡ SOD2 εἶναι ἕνα
ἀντιοξειδωτικὸ ἔνζυμο μὲ ἀγγειοπροστατευτικὲς
ἰδιότητες καὶ ἡ ἔλλειψή του ἔχει συσχετιστεῖ μὲ
ὑπερβολικὴ παραγωγὴ ἐλευθέρων ριζῶν ὀξυγόνου (ROS).
Ἡ δυσμενὴς ἐπίδραση τῆς μείωσης τῶν οἰστρογόνων στὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία ὑποστηρίζεται, περαιτέρω, ἀπὸ πειραματικὲς μελέτες
σὲ ποντίκια, κατὰ τὶς ὁποῖες τὰ πειραματόζωα,
ποὺ ὑπεβλήθησαν σὲ ὠοθηκεκτομή, παρουσίαζαν ἀνώμαλη ἐνδοθηλιακὴ ἀπάντηση στὴν ἀκετυλοχολίνη, συμπεριλαμβανομένης τῆς μειωμένης ἐνδοθηλιοεξαρτώμενης χάλασης, τῆς μείωσης
τοῦ ἐνδοθηλιοεξαρτώμενου παράγοντα χάλασης
(EDRF) καὶ τῆς αὔξησης τοῦ ἐνδοθηλιοεξαρτώμενου παράγοντα σύσπασης (EDCF).9 Ἐπιπλέον, ἡ ὠοθηκεκτομὴ συσχετίστηκε μὲ αὔξηση τῶν
ἐλευθέρων ριζῶν ὀξυγόνου, ἕνας μηχανισμὸς ποὺ
μεσολάβησε στὴν ἀνώμαλη ἀπάντηση τοῦ ἐνδοθηλίου στὴν ἀκετυλοχολίνη, προάγοντας τὴν ἀγγειοσύσπαση. 9
Στὶς μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, ἡ ἐν-
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δοθηλιακή, ἀγγειοδιασταλτικὴ ἀπάντηση στὸν
ἀγωνιστὴ τῶν β-ἀδρενεργικῶν ὑποδοχέων, τὴν
ἰσοπροτερενόλη, εἶναι μειωμένη συγκριτικὰ μὲ
τὶς νεαρές, προεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, ὑποδηλώνοντας ἔτσι ἐνδοθηλιακὴ δυσλειτουργία καὶ
πιθανὰ αὐξημένο κίνδυνο ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης.10,11 Αὐτὴ ἡ παρατήρηση ἐνισχύεται ἀπὸ προηγούμενη προοπτικὴ μελέτη σὲ μεγάλο πληθυσμὸ
μετεμμηνοπαυσιακῶν γυναικῶν, ποὺ ἔδειξε ὅτι
γιὰ κάθε μονάδα μείωσης τοῦ δείκτη FMD (flowmediated dilation, ἀναίμακτος δείκτης ἐκτίμησης
τῆς ἐνδοθηλιακῆς λειτουργίας) ὑπῆρξε σημαντικὴ
αὔξηση τοῦ σχετικοῦ κινδύνου ἐμφάνισης ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης μετὰ ἀπὸ ἕνα μέσο χρόνο παρακολούθησης 3.6 ἔτη.12 Ἐπιπλέον, ἐρευνητὲς ἔχουν
ἀναδείξει τὸν εὐεργετικὸ ρόλο τῆς θεραπείας
ὑποκατάστασης μὲ οἰστρογόνα στὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία μετεμμηνοπαυσιακῶν γυναικῶν μὲ
ἀρτηριακὴ ὑπέρταση.13
Ἡ ἐνδοθηλιακὴ δυσλειτουργία παίζει σημαντικὸ παθογενετικὸ ρόλο στὴν ἐμφάνιση τῆς
ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης καὶ ἐν γένει τῆς καρδιαγγειακῆς νόσου καί, συνεπῶς, θὰ μποροῦσε νὰ
ἀποτελεῖ ἕναν ἀπὸ τοὺς πιθανοὺς μηχανισμοὺς
συσχέτισης τῆς ἐμμηνόπαυσης μὲ τὸν αὐξημένο
καρδιαγγειακὸ κίνδυνο.
Ἐνεργοποίηση τοῦ συστήματος ρενίνης-ἀγγειοτασίνης-ἀλδοστερόνης
Ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ συστήματος ρενίνηςἀγγειοτασίνης-ἀλδοστερόνης (ΣΡΑΑ) παίζει
σημαντικὸ ρόλο στὴν αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς
πίεσης, κυρίως, μέσῳ δύο παθοφυσιολογικῶν
μηχανισμῶν: τῆς ἀγγειοσυσπαστικῆς δράσης τῆς
ἀγγειοτασίνης 2 (μέσῳ διέγερσης τῶν ὑποδοχέων
ΑΤ1) καί τῆς, ἐπαγόμενης ἀπὸ τὴν ἀλδοστερόνη,
κατακράτησης νατρίου. Ἐνῶ οἱ ὑποδοχεῖς ΑΤ1
ἀσκοῦν ἀγγειοσυσπαστικὴ δράση, οἱ ὑποδοχεῖς
ΑΤ2 ἔχουν ἀγγειοδιασταλτικὴ δράση, μειώνοντας
τὴν ἀρτηριακὴ πίεση.
Ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι τὸ ΣΡΑΑ ἐνεργοποιεῖται ἀπὸ τὰ ἀνδρογόνα, ἐνῶ, ἀντίθετα, καταστέλλεται ἀπὸ τὰ οἰστρογόνα. Πράγματι,
δεδομένα δείχνουν ὅτι ἡ δραστικότητα ρενίνης
πλάσματος εἶναι κατὰ 27% ὑψηλότερη στοὺς νορμοτασικοὺς ἄνδρες ἀπὸ ὅ,τι στὶς νορμοτασικὲς
γυναῖκες.14,15 Ἐπιπρόσθετα, ἡ θεραπεία ὑποκατάστασης μὲ οἰστρογόνα στὶς μετεμμηνοπαυσιακὲς
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γυναῖκες συσχετίστηκε μὲ χαμηλότερα ἐπίπεδα
ρενίνης, συγκριτικὰ μὲ ἐκεῖνες ποὺ δὲν ἔλαβαν
θεραπεία ὑποκατάστασης, ἐνισχύοντας ἔτσι τὴν
πιθανὴ ἀνασταλτικὴ ἐπίδραση τῶν οἰστρογόνων
στὸ ΣΡΑΑ.16 Ἄλλοι ἐρευνητὲς ἔδειξαν ὅτι ἡ ὁρμονικὴ θεραπεία ὑποκατάστασης μὲ συνδυασμὸ οἰστρογόνων-προγεστερόνης ὁδήγησε σὲ 20% μείωση τῶν ἐπιπέδων τοῦ μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου τῆς
ἀγγειοτασίνης (MEA), ἕνα ἀποτέλεσμα ποὺ ἦταν
ἐντονότερο στὶς γυναῖκες μὲ τὰ ὑψηλότερα, ἀρχικά, ἐπίπεδα ΜΕΑ.17 Ἐπιπλέον, τὰ οἰστρογόνα
αὐξάνουν (upregulate) τοὺς νεφρικοὺς ΑΤ2 ὑποδοχεῖς, προάγοντας ἔτσι τὴν ἀγγειοδιαστολὴ καὶ
τὴν μείωση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης.18,19
Ἡ σχέση πίεσης-νατριούρησης, ποὺ σὲ μεγάλο βαθμὸ τροποποιεῖται ἀπὸ τὸ ΣΡΑΑ, ἀναφέρεται στὸ φυσιολογικὸ φαινόμενο τῆς αὐξημένης
νεφρικῆς ἀπέκκρισης νατρίου ὡς ἀποτέλεσμα
αὐξημένης ἀρτηριακῆς πίεσης. Ἡ σχέση αὐτὴ
διαταράσσεται στὴν περίπτωση τῆς ἀρτηριακῆς
ὑπέρτασης, ὅπου ἡ καμπύλη πίεσης-νατριούρησης
μετατοπίζεται πρὸς τὰ δεξιά. Πειραματικὴ μελέτη
σὲ ἐπιμύες, 12 ἑβδομάδων, μὲ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση ἔδειξε ὅτι ἡ ἀρτηριακὴ πίεση ἦταν ὑψηλότερη
στὰ ἄρρενα ἀπὸ ὅ,τι στὰ θήλεα, ἕνα εὕρημα ποὺ
συσχετίστηκε μὲ ἄμβλυνση τῆς σχέσης πίεσης-νατριούρησης.20 Ἐπιπλέον, ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι ἡ
προγεστερόνη προάγει τὴν νατριούρηση, ἀσκώντας ἔτσι μιὰ ἀντι-αλατοκορτικοειδικὴ δράση,
μέσῳ ἀναστολῆς τῆς σύνδεσης τῆς ἀλδοστερόνης
μὲ τοὺς νεφρικοὺς ὑποδοχεῖς τῶν ἀλατοκορτικοειδῶν.21
Συμπερασματικά, οἱ ὁρμόνες τοῦ θήλεος
συμβάλουν στὴν ρύθμιση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης
μέσῳ καταστολῆς τοῦ ΣΡΑΑ, μία δράση ποὺ καταργεῖται μὲ τὴν ἐμμηνόπαυση, εὐοδώνοντας ἔτσι
τὴν ἐμφάνιση ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης καὶ αὐξάνοντας τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο.
Ὑποκλινικὴ φλεγμονὴ
Ἡ ἀνεξάρτητη συσχέτιση τῆς ὑποκλινικῆς
φλεγμονῆς μὲ τὴν καρδιαγγειακὴ νόσο ἔχει τεκμηριωθεῖ ἀπὸ μεγάλες μελέτες τῶν τελευταίων δεκαετιῶν.22,23
Ἡ κοιλιακὴ παχυσαρκία, ἡ ἐμφάνιση τῆς
ὁποίας αὐξάνεται μὲ τὴν ἐμμηνόπαυση,24 ἀποτελεῖ σημαντικὸ παράγοντα ἐνεργοποίησης τῆς
ὑποκλινικῆς φλεγμονῆς. Πράγματι, σὲ μελέτη πα-
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Εἰκόνα 1. Σχετικὸς κίνδυνος γιὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα σὲ 28.263 ὑγιεῖς μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες μὲ βάση τὰ
ἀρχικὰ ἐπίπεδα τῆς ὁλικῆς χοληστερόλης καὶ τῶν φλεγμονωδῶν δεικτῶν: hsCRP (ἀριστερή εἰκόνα) καὶ ἀμυλοειδοῦς
Α (δεξιά εἰκόνα). Ὁ κίνδυνος ἦταν μεγαλύτερος μεταξὺ γυναικῶν μὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα χοληστερόλης καὶ φλεγμονωδῶν
δεικτῶν. Παρόλα αὐτά, ἀκόμα καὶ μεταξὺ γυναικῶν μὲ χαμηλὲς συγκεντρώσεις ὁλικῆς χοληστερόλης, ὁ κίνδυνος ἦταν
μεγαλύτερος στὶς γυναῖκες μὲ τὰ ὑψηλότερα ἐπίπεδα hsCRP καὶ ἀμυλοειδοῦς Α, τονίζοντας ἔτσι τὸν ἰσχυρὸ προβλεπτικὸ ρόλο τῶν φλεγμονωδῶν δεικτῶν. Ἀνατύπωση ἀπὸ Ridker P, et al. N Engl J Med 2000;342:836-843

ρακολούθησης γυναικῶν κατὰ τὴν μετάβαση ἀπὸ
τὸ προεμμηνοπαυσιακὸ στὸ μετεμμηνοπαυσιακὸ
στάδιο, διαπιστώθηκε μιὰ σημαντικὴ αὔξηση τῶν
φλεγμονωδῶν δεικτῶν, συμπεριλαμβανομένων
τοῦ ἀμυλοειδοῦς Α καὶ τῆς ἀδιπονεκτίνης, μία
αὔξηση ποὺ συσχετίστηκε μὲ τὴν αὔξηση τῆς κοιλιακῆς παχυσαρκίας.25 Παρόμοια ἀποτελέσματα
εἶχε καὶ συγχρονικὴ μελέτη, ποὺ ἔδειξε ὅτι τὰ
ἐπίπεδα τῆς ὑψηλῆς εὐαισθησίας C-ἀντιδρώσας
πρωτεΐνης (hsCRP) ἦσαν ὑψηλότερα στὶς μετεμμηνοπαυσιακὲς συγκριτικὰ μὲ τὶς προεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες καί, μάλιστα, ἡ ἐμμηνοπαυσιακὴ
κατάσταση καὶ ἡ περίμετρος μέσης (ὡς δείκτης
κοιλιακῆς παχυσαρκίας) ὑπῆρξαν ἀνεξάρτητοι
προβλεπτικοὶ παράγοντες τῶν αὐξημένων ἐπιπέδων hsCRP.26 Ἐπιπλέον, οἱ μετεμμηνοπαυσιακὲς
γυναῖκες φαίνεται νὰ ἔχουν ὑψηλότερα ἐπίπεδα
ἰντερλευκίνης-8, τὰ ὁποῖα βρίσκονται αὐξημένα
τόσο στὸν λιπώδη ἱστὸ ὅσο καὶ στὴν περιφερικὴ
κυκλοφορία.27
Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τὸ εὕρημα τῆς σημαντικῆς καὶ ἀνεξάρτητης συσχέτισης τῆς οἰστραδιόλης (Ε2) μὲ τὴν CRP.28 Λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν τὸ
γεγονὸς ὅτι μετὰ τὴν ἐμμηνόπαυση τὸ μεγαλύτερο
μέρος τῆς οἰστραδιόλης παράγεται στὸ ὑποδόριο
λίπος μὲ ἀρωματοποίηση τῆς τεστοστερόνης, καὶ

δεδομένου ὅτι ἡ CRP καὶ οἱ φλεγμονώδεις κυτοκίνες ἀποτελοῦν ἐνεργοποιητὲς τῆς ἀρωματάσης,29
θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὅτι μετὰ τὴν ἐμμηνόπαυση, τὸ ὑποδόριο λίπος ἀποτελεῖ ρυθμιστὴ
τῆς σχέσης μεταξὺ οἰστραδιόλης καὶ ὑποκλινικῆς
φλεγμονῆς. Τὸ ἐὰν ἡ οἰστραδιόλη, ἐνδεχομένως,
νὰ λειτουργεῖ καὶ ἡ ἴδια ὡς δείκτης φλεγμονῆς
μετὰ τὴν ἐμμηνόπαυση, αὐξάνοντας περαιτέρω
τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο, εἶναι ἕνα ἐρώτημα
ποὺ ἀναμένεται νὰ διερευνηθεῖ.
Ἡ ἐνεργοποίηση τῆς ἀγγειακῆς, ὑποκλινικῆς
φλεγμονῆς, λόγῳ τῆς μειωμένης παραγωγῆς οἰστρογόνων, ἔχει δειχθεῖ τόσο σὲ μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες ὅσο καὶ σὲ πειραματόζωα, ποὺ
ἔχουν ὑποβληθεῖ σὲ ὠοθηκεκτομή. Συγκεκριμένα,
λευκοκύτταρα ἀπὸ ὑγιεῖς, μετεμμηνοπαυσιακὲς
γυναῖκες, παρουσίαζαν μεγαλύτερη προσκόλληση στὸ ἐνδοθήλιο συγκριτικὰ μὲ ἐκεῖνα ἀπὸ προεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, ἐνῶ παρόμοια αὔξηση στὴν προσκολλητικότητα τῶν λευκοκυττάρων
καὶ τὴν ἔκφραση τῶν μορίων προσκόλλησης ἐμφάνιζαν καὶ θηλυκοὶ ἐπιμύες, ποὺ εἶχαν ὑποβληθεῖ σὲ ὠοθηκεκτομὴ.30 Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει
τὸ γεγονός, ὅτι ἡ ἀρτηριακὴ φλεγμονὴ μειώθηκε
μετὰ ἀπὸ θεραπεία μὲ χαμηλὴ δόση 17-β οἰστραδιόλης καὶ μετὰ ἀπὸ ἀναστολὴ τοῦ ΣΡΑΑ μὲ τὴν
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χρήση λοσαρτάνης καὶ βεναζεπρίλης.30
Φλεγμονώδεις δεῖκτες, ὅπως ἡ CRP καὶ τὸ
ἰνωδογόνο, ἀναδείχθηκαν, μαζὶ μὲ τὴν ἡλικία,
ὡς οἱ σημαντικότεροι προβλεπτικοὶ παράγοντες
ὑποκλινικῆς, καρωτιδικῆς ἀθηροσκλήρωσης καὶ
κλινικῶν συμβαμάτων σὲ μικρὸ πληθυσμὸ μετεμμηνοπαυσιακῶν γυναικῶν μὲ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση.31 Δεδομένης τῆς προγνωστικῆς ἀξίας τῆς
ὑποκλινικῆς φλεγμονῆς γιὰ μελλοντικὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα στὶς γυναῖκες32,33 (Εἰκόνα
1), θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ἡ ἐνεργοποίηση
τῆς φλεγμονῆς ἀποτελεῖ ἕναν ἀπὸ τοὺς πιθανοὺς
μηχανισμοὺς συσχέτισης τῆς ἐμμηνόπαυσης μὲ τὸν
αὐξημένο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο.
Ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη
Ἡ ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη, ἡ ὁποία αὐξάνεται μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἡλικίας, προάγει τὴν
ἐμφάνιση ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης καὶ σακχαρώδους διαβήτη34, ἐνῶ ἔχει συσχετιστεῖ μὲ αὐξημένο
καρδιαγγειακὸ κίνδυνο στὶς μετεμμηνοπαυσιακὲς
γυναῖκες, χωρὶς παρόλα αὐτὰ νὰ ὑπερέχει τῶν
κλασικῶν παραγόντων κινδύνου.35
Στὶς μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, ἡ κοιλιακὴ παχυσαρκία καὶ ἡ αὐξημένη ἀντίσταση στὴν
ἰνσουλίνη ἀποτελοῦν τὸν πιὸ δυσμενῆ συνδυασμὸ γιὰ τὴν καρδιομεταβολικὴ ὑγεία, ὀδηγώντας
σὲ αὐξημένα ἐπίπεδα συστολικῆς καὶ διαστολικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, αὐξημένες συγκεντρώσεις
γλυκόζης καὶ τριγλυκεριδίων, αὐξημένα ἐπίπεδα
φλεγμονωδῶν δεικτῶν καὶ χαμηλὰ ἐπίπεδα HDL
χοληστερόλης.36 Τὰ οἰστρογόνα αὐξάνουν τὴν
ἡπατικὴ εὐαισθησία στὴν ἰνσουλίνη μέσῳ μείωσης τῆς νεογλυκογένεσης καὶ τῆς γλυκογονόλυσης,37 ἐνῶ παράλληλα αὐξάνουν τὴν ἔκκριση
ἰνσουλίνης38 καὶ βελτιώνουν τὴν λειτουργία της.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ ἔλλειψη οἰστρογόνων
ἔχει τὰ ἀντίθετα ἀποτελέσματα, προάγοντας τὴν
ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη.39 Εἶναι ἀξιοσημείωτο
ὅτι σὲ γυναῖκες μέσης ἡλικίας, ἡ ἀντίσταση στὴν
ἰνσουλίνη συσχετίστηκε μὲ αὐξημένη μᾶζα καὶ
πάχος τοιχώματος ἀριστερῆς κοιλίας, ὑποδηλώνοντας ἔτσι μιὰ ἐπιπλέον δυσμενῆ ἐπίδραση τῆς
ἰνσουλινοαντίστασης στὴν ἐμφάνιση βλάβης ὀργάνου-στόχου καὶ στὸν ὑποκείμενο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο.40
Προηγούμενες μελέτες ἔχουν ἀναδείξει τὸν
ἀνεξάρτητο προβλεπτικὸ ρόλο τοῦ μεταβολικοῦ
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συνδρόμου (ΜΣ) στὴν ἐμφάνιση στεφανιαίας
νόσου καὶ στὸν 3ετῆ, κίνδυνο θνητότητας σὲ μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες.41 Λαμβάνοντας ὑπ᾽
ὄψιν τὴν προγνωστικὴ ἀξία τοῦ ΜΣ στοὺς ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς42 καὶ δεδομένης τῆς αὐξημένης
συχνότητας ἐμφάνισής του στὶς μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες,43 θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὅτι
τὸ ΜΣ μεσολαβεῖ, τουλάχιστον μερικῶς, στὸν
αὐξημένο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο ποὺ συνοδεύει
τὶς μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες καὶ ἰδιαίτερα
ἐκεῖνες μὲ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἔχουν ἀναγνωρισθεῖ δύο μορφὲς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης μετὰ τὴν ἐμμηνόπαυση: ἀπὸ
τὴν μία ἡ μεμονωμένη ἀρτηριακὴ ὑπέρταση καὶ
ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση, ποὺ ἐμφανίζεται στὰ πλαίσια τοῦ μεταβολικοῦ συνδρόμου,
εἶναι περισσότερο ἀνθεκτικὴ στὴν ἀντιυπερτασικὴ ἀγωγὴ καὶ σχετίζεται μὲ δυσμενέστερη καρδιαγγειακὴ πρόγνωση.44 Σὲ πειραματικὴ μελέτη, τὸ
μετεμμηνοπαυσιακὸ μεταβολικὸ σύνδρομο χαρακτηρίστηκε ἀπὸ αὐξημένη ἀγγειοσυσπαστικὴ
ἀπάντηση στὴν ἀγγειοτασίνη ΙΙ καὶ διαταραγμένη ἐνδοθηλιοεξαρτώμενη ἀγγειοδιαστολή, ἀλλαγὲς ποὺ συσχετίστηκαν μὲ αὐξημένη πρωτεϊνικὴ
ἔκφραση τῶν ΑΤ 1 ὑποδοχέων στὴν ἀορτὴ καὶ
τὴν καρδιὰ.45 Αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς ἀνεστράφησαν,
μερικῶς, μετὰ τὴν χορήγηση 17β-οἰστραδιόλης
(Ε2), ἐνισχύοντας ἔτσι τὸν εὐεργετικὸ ρόλο τῶν
οἰστρογόνων στὴν πρόληψη τῆς καρδιαγγειακῆς
δυσλειτουργίας ἀπὸ τὸ μετεμμηνοπαυσιακὸ μεταβολικὸ σύνδρομο.45
Συμπερασματικά, ἡ ἐμμηνόπαυση προάγει
τὴν ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη, καθιστώντας την
ἔτσι ὡς ἕνα πιθανὸ παθοφυσιολογικὸ μηχανισμὸ
συσχέτισης τῆς πρώτης μὲ τὸν αὐξημένο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο.
Ἀορτικὴ σκληρία
Ἡ ἀορτικὴ σκληρία θεωρεῖται βλάβη ὀργάνου-στόχου στὴν ἀρτηριακὴ ὑπέρταση καὶ ἡ ἀναίμακτη ἐκτίμησή της, μέσῳ τῆς μέτρησης τῆς ταχύτητας σφυγμικοῦ κύματος (PWV), συστήνεται γιὰ
τὴν σταδιοποίηση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου
στοὺς ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς.46 Ἡ ἀνεξάρτητη
προγνωστικὴ ἀξία τῆς PWV γιὰ μελλοντικὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα ἔχει ἀναδειχθεῖ ἀπὸ πληθώρα μελετῶν σὲ διάφορους πληθυσμοὺς.47,48
Ἡ ἡλικία καὶ ἡ αὐξημένη ἀρτηριακὴ πίεση
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ἀποτελοῦν τοὺς δύο κυριότερους παράγοντες
αὔξησης τῆς ἀορτικῆς σκληρίας.49 Ἀλλὰ καὶ ἀντίστροφα, ἡ αὐξημένη ἀορτικὴ σκληρία ἀποτελεῖ
τὸν κυριότερο μηχανισμὸ αὔξησης τῆς συστολικῆς πίεσης καὶ τῆς πίεσης παλμοῦ μὲ τὴν πρόοδο
τῆς ἡλικίας.49 Εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ γεγονὸς ὅτι
ἡ αὔξηση τῆς συστολικῆς καὶ τῆς πίεσης παλμοῦ,
μετὰ τὴν ἡλικία τῶν 50 ἐτῶν, εἶναι μεγαλύτερη
στὶς γυναῖκες ἀπὸ ὅ,τι στοὺς ἄνδρες.50,51 Πράγματι,
ἐρευνητὲς ἔδειξαν ὅτι μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἡλικίας,
μολονότι ἡ PWV αὐξάνει μὲ παρόμοιο τρόπο καὶ
στὰ δύο φῦλα, ἡ ἐπίδραση τῆς PWV στὴν πίεση
παλμοῦ εἶναι μεγαλύτερη στὶς γυναῖκες ἀπὸ ὅ,τι
στοὺς ἄνδρες, συμπεραίνοντας ὅτι οἱ γυναῖκες
ἀναπτύσσουν μεγαλύτερο βαθμὸ παλμικότητας
μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἡλικίας, συγκριτικὰ μὲ τοὺς ἄνδρες, παρὰ τὴν χαμηλότερη μέση ἀρτηριακὴ πίεση
καὶ τὴν παρόμοια ἀρτηριακὴ διατασιμότητα.52
Τὸ ἐὰν ἡ ἐμμηνόπαυση προάγει τὴν ἀορτικὴ σκληρία ἢ εἶναι ἡ ἡλικία, αὐτὴ καθ’αὐτή,
ποὺ ἐπηρεάζει δυσμενῶς τὶς ἐλαστικὲς ἰδιότητες
τῆς ἀορτῆς στὶς γυναῖκες μετὰ τὴν ἡλικία τῶν 50
ἐτῶν, εἶναι ἕνα ἐρώτημα ποὺ δὲν ἔχει ἀπαντηθεῖ.
Μελέτη σὲ γυναῖκες ἡλικίας 45-56 ἐτῶν ἔδειξε
ὅτι, ἐκεῖνες ποὺ βρίσκονταν σὲ ἐμμηνόπαυση γιὰ
τουλάχιστον 6 χρόνια εἶχαν μεγαλύτερο κίνδυνο
γιὰ αὐξημένη PWV ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἡλικία
ἢ ἄλλους παράγοντες καρδιαγγειακοῦ κινδύνου
ὅπως ὁ σακχαρώδης διαβήτης, ἡ ὑπερλιπιδαιμία,
ἡ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση καὶ τὸ κάπνισμα, ὑποδηλώνοντας ἔτσι, ὅτι ἡ ἐμμηνόπαυση ἐνισχύει τὴν
ἡλικιοεξαρτώμενη αὔξηση τῆς ἀορτικῆς σκληρίας
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πρώιμης μετεμμηνοπαυσιακῆς περιόδου.53 Ἄλλοι ἐρευνητὲς ἔδειξαν, ὅτι ἡ
ἀορτικὴ διατασιμότητα (τὸ ἀντίστροφο τῆς ἀορτικῆς σκληρίας) μειώνεται μὲ τὴν πρόοδο τοῦ χρόνου σὲ ὅλα τὰ στάδια τῆς ἐμμηνόπαυσης, ἀλλὰ ἡ
μείωση εἶναι ἐντονότερη στὸ στάδιο τῆς ἐμμηνοπαυσιακῆς μετάπτωσης (δηλαδὴ τῆς ἀλλαγῆς ἀπὸ
τὸ προεμμηνοπαυσιακὸ στὸ περιεμμηνοπαυσιακὸ
ἢ στὸ μετεμμηνοπαυσιακὸ στάδιο).54 Ἐπιπλέον,
ἡ ἀποφρακτικὴ ὑπνικὴ ἄπνοια, ποὺ ἐμφανίζεται συχνὰ σὲ μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, ἔχει
συσχετιστεῖ ἀνεξάρτητα μὲ αὐξημένη ἀρτηριακὴ
πίεση καὶ ἀορτικὴ σκληρία.55
Οἱ ἴδιοι παθοφυσιολογικοὶ μηχανισμοί, ποὺ
ἐμπλέκονται στὴν ἐμφάνιση τῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρ
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τασης μετὰ τὴν ἐμμηνόπαυση, μπορεῖ νὰ συμμετέχουν καὶ στὴν αὔξηση τῆς ἀορτικῆς σκληρίας.
Πράγματι, ἡ ἐνεργοποίηση τῆς ὑποκλινικῆς φλεγμονῆς στὶς μετεμμηνοπαυσιακές, ὑπερτασικὲς γυναῖκες31,32 πιθανὸν νὰ προάγει τὴν αὔξηση τῆς
ἀορτικῆς σκληρίας δεδομένης τῆς ἰσχυρῆς συσχέτισης τῆς τελευταίας μὲ τὴν ὑποκλινικὴ φλεγμονὴ
σὲ ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς.56,57 Ὁ ρόλος τῆς ὑποκλινικῆς φλεγμονῆς στὴν ἀγγειακὴ δυσλειτουργία, ποὺ παρατηρεῖται μετὰ τὴν ἐμμηνόπαυση,
ἐνισχύεται ἀκόμα περισσότερο ἀπὸ πειραματικὰ
δεδομένα, ποὺ δείχνουν ὅτι ἡ ἀσπιρίνη, μέσῳ τῶν
ἀντιφλεγμονωδῶν ἰδιοτήτων της, βελτιώνει τὴν
ἀντιοξειδωτικὴ ἱκανότητα, τὴν ἐνδοθηλιακὴ δυσ
λειτουργία καὶ τὴν ἀορτικὴ σκληρία σὲ ἡλικιωμένους θηλυκοὺς ἐπίμυες ποὺ ἔχουν ὑποβληθεῖ σὲ
ὠοθηκεκτομὴ.58
Ἡ αὔξηση τῆς ἀορτικῆς σκληρίας στὶς μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες πιθανὸν νὰ ἐξηγεῖ
μέρος τοῦ αὐξημένου κινδύνου ποὺ διατρέχουν
γιὰ στεφανιαία νόσο, δεδομένου ὅτι ἡ ἀορτικὴ
σκληρία καθορίζει, σὲ μεγάλο βαθμό, τὸ μεταφορτίο τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, προάγοντας ἔτσι τὴν
ὑπερτροφία καὶ κατ’ ἐπέκταση τὴν ὑπενδοκάρδια
ἰσχαιμία.59 Προχωρώντας ἕνα βῆμα παρακάτω,
θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ, ἂν καὶ ὑποθετικὰ στὴν
παροῦσα φάση, ὅτι οἱ διαιτητικὲς60 καὶ φαρμακευτικὲς παρεμβάσεις, ποὺ μειώνουν τὴν ἀορτικὴ σκληρία, ἐνδεχομένως νὰ συμβάλουν καὶ στὴν
μείωση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου τῶν μετεμμηνοπαυσιακῶν γυναικῶν, μιὰ ὑπόθεση ποὺ ἔχει
ἀποδειχθεῖ σὲ ἀσθενεῖς μὲ νεφρικὴ ἀνεπάρκεια τελικοῦ σταδίου.61
Ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι ἡ μέτρια κατανάλωση
ἀλκοὸλ συσχετίζεται ἀντίστροφα μὲ τὴν PWV τῶν
μετεμμηνοπαυσιακῶν γυναικῶν, ὑποδηλώντας
ἔτσι μιὰ πιθανὴ ἀγγειοπροστατευτικὴ δράση.62
Ἐπιπρόσθετα, ἡ μειωμένη πρόσληψη ἅλατος ὁδηγεῖ σὲ ἐλάττωση τῆς 24ωρης συστολικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης καὶ τῆς πίεσης παλμοῦ σὲ μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, ἕνα ὄφελος ποὺ συσχετίζεται
μὲ τὴν μείωση τῆς ἀορτικῆς σκληρίας.63 Παρόμοια
εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα ἔχουν τεκμηριωθεῖ καὶ
γιὰ τὴν ἀερόβια ἄσκηση.64,65 Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν
ἐπίδραση τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς στὴν μείωση τῆς ἀορτικῆς σκληρίας, σχεδὸν ὅλα τὰ ἀντιυπερτασικὰ φάρμακα ἔχουν εὐεργετικὴ ἐπίδραση
στὴν PWV, κυρίως μέσῳ τῆς μείωσης τῆς ἀρτηρι-
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Εἰκόνα 2. a. Καμπύλες ἐπιβίωσης ἀπὸ καρδιαγγειακὰ συμβάματα σὲ μετεμμηνοπαυσιακὲς ὑπερτασικὲς γυναῖκες μὲ
βάση τὰ τεταρτημόρια τῆς 24ωρης πίεσης παλμοῦ. b. Ὁ κίνδυνος γιὰ μείζονα καρδιαγγειακὰ συμβάματα ἦταν σημαντικὰ μεγαλύτερος σὲ γυναῖκες μὲ 24ωρη πίεση παλμοῦ ≥57 mmHg. Ἀνατύπωση ἀπὸ Angeli F, et al. Am J Hypertens
2011;24:591-598

ακῆς πίεσης, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὑπεροχῆς κάποιας κατηγορίας ἔναντι κάποιας ἄλλης,
ἀκόμα καὶ στὴν περίπτωση τῶν μετεμμηνοπαυσιακῶν γυναικῶν.66,67 Τέλος, ἐρευνητὲς ἔδειξαν ὅτι
ἡ ὁρμονικὴ θεραπεία ὑποκατάστασης μείωσε τὴν
ἀορτικὴ σκληρία μετεμμηνοπαυσιακῶν γυναικῶν, ἀποτέλεσμα ποὺ ἦταν ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὴν
μείωση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης.68 Ἡ εὐεργετικὴ
δράση τῆς θεραπείας ὑποκατάστασης στὴν ἀορτικὴ σκληρία ἔχει τεκμηριωθεῖ σὲ γυναῖκες ἐμμηνοπαυσιακοῦ σταδίου, ποὺ βελτίωσαν τὴν ἀορτική
τους διατασιμότητα, συγκριτικὰ μὲ ἐκεῖνες ποὺ
δὲν ἔλαβαν ἀγωγὴ.69
Ὑπάρχουν δεδομένα σύμφωνα μὲ τὰ ὁποῖα,
σὲ μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες μὲ ἀγγειογραφικὰ τεκμηριωμένη στεφανιαία νόσο, τὰ αὐξημένα,
ἀρχικά, ἐπίπεδα τῆς πίεσης παλμοῦ, ἑνὸς ἁδροῦ
δείκτη ἀορτικῆς σκληρίας, συσχετίστηκαν μὲ τὴν
μετέπειτα ἐπιδείνωση τῆς στεφανιαίας ἀθηροσκλήρυνσης.70 Ὁ δυσμενὴς προγνωστικὸς ρόλος
τῆς πίεσης παλμοῦ στὶς μετεμμηνοπαυσιακὲς γυ-

ναῖκες ἔχει τεκμηριωθεῖ καὶ ἀπὸ ἄλλους ἐρευνητές, ποὺ ἔδειξαν ὅτι γιὰ κάθε 10 mmHg αὔξηση
τῆς 24ωρης πίεσης παλμοῦ, ὑπῆρχε 73% ὑψηλότερος κίνδυνος γιὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα μετὰ
ἀπὸ 7 χρόνια παρακολούθησης (Εἰκόνα 2). Τὸ
ἐὰν ἡ μείωση τῆς πίεσης παλμοῦ συνοδεύεται ἀπὸ
μείωση τοῦ κινδύνου γιὰ στεφανιαία νόσο στὶς
μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, εἶναι ἕνα ἐρώτημα
ποὺ χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Β. Ἡ ἐπίδραση τῶν κλασικῶν παραγόντων
κινδύνου στὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο τῶν
μετεμμηνοπαυσιακῶν γυναικῶν
Ὁ αὐξημένος καρδιαγγειακὸς κίνδυνος μετὰ
τὴν ἐμμηνόπαυση θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδοθεῖ τόσο
στὴν αὐξημένη συχνότητα ἐμφάνισης τῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης (ὡς ἀποτέλεσμα ὅλων τῶν παραπάνω παθοφυσιολογικῶν μηχανισμῶν) ὅσο καὶ
σὲ ἄλλους κλασικοὺς παράγοντες κινδύνου, ποὺ
συνοδεύουν τὴν ἐμμηνόπαυση.
Χαρακτηριστικά, σὲ μελέτη ποὺ διεξήχθη σὲ
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Εἰκόνα 3. Σχηματικὴ ἀναπαράσταση τῶν παθοφυσιολογικῶν μηχανισμῶν εὐόδωσης τῆς ἐμφάνισης ἀρτηριακῆς
ὑπέρτασης μετὰ τὴν ἐμμηνόπαυση. Ἡ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση σὲ συνδυασμὸ μὲ συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου,
εἴτε σταθεροὺς (π.χ. ἡλικία, κάπνισμα) εἴτε συνδεδεμένους μὲ τὴν ἐμμηνόπαυση (π.χ. δυσλιπιδαιμία, σακχαρώδης
διαβήτης), αὐξάνουν τὸν κίνδυνο καρδιαγγειακῆς νόσου σὲ μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες.
ΡΑΑ: ρενίνη, ἀγγειοτασίνη, ἀλδοστερόνη
ΣΔ II: σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2.

γυναῖκες καὶ ποὺ συνέκρινε τὴν ἐπίδραση τῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης ἔναντι ἄλλων παραγόντων
κινδύνου στὴν ἐμφάνιση στεφανιαίας νόσου, βρέθηκε ὅτι ἡ αὐξημένη συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση
καὶ ἡ πίεση παλμοῦ ἦσαν παράγοντες κινδύνου
γιὰ στεφανιαία νόσο μόνο στὶς προεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὲς εἶχαν
χαμηλότερα ἐπίπεδα ἀρτηριακῆς πίεσης συγκρι-

τικὰ μὲ ἐκεῖνες ποὺ βρίσκονταν στὴν ἐμμηνόπαυση.71 Σὲ συμφωνία μὲ τὶς παραπάνω παρατηρήσεις, ἄλλοι ἐρευνητὲς ἀνέδειξαν τὴν ἡλικία, τὸν
σακχαρώδη διαβήτη καὶ τὴν ἔλλειψη ἄσκησης ὡς
τοὺς σημαντικότερους παράγοντες γιὰ αὐξημένο
score ἀσβεστίου στὰ στεφανιαῖα ἀγγεῖα (προβλεπτικὸς παράγοντας στεφανιαίας νόσου), ἐνῶ ἡ
ἀρτηριακὴ ὑπέρταση, τὸ κάπνισμα καὶ ἡ ὑπερλι-
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πιδαιμία δὲν φάνηκε νὰ ἔχουν σημαντικὴ ἐπίδραση.72 Ἀντίθετα ἀποτελέσματα εἶχε ὑπομελέτη τῆς
Women’s Health Initiative, σὲ μεγάλο πληθυσμὸ
μετεμμηνοπαυσιακῶν γυναικῶν, ὅπου ὁ συνδυασμὸς αὐξημένης συστολικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης
καὶ καρδιακῆς συχνότητας ἦταν ἀνεξάρτητος
προβλεπτικὸς παράγοντας ἀσβεστοποιοῦ στεφανιαίας νόσου σὲ μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες
ποὺ εἶχαν ὑποβληθεῖ σὲ ὑστερεκτομὴ.73
Ὁ ρόλος καὶ ἄλλων παραγόντων, ὅπως ἡ
δυσλιπιδαιμία καὶ τὸ κάπνισμα, στὸν αὐξημένο
καρδιαγγειακὸ κίνδυνο τῶν μετεμμηνοπαυσιακῶν γυναικῶν ἔχει, ἐπίσης, τεκμηριωθεῖ. Πράγματι, σὲ γυναῖκες ποὺ ὑπεβλήθησαν σὲ στεφανιογραφία λόγῳ θωρακικοῦ ἄλγους, ἡ λιποπρωτεΐνη Α
(Lpa) καὶ τὰ τριγλυκερίδια συσχετίστηκαν μὲ τὴν
παρουσία ἀποφρακτικῆς στεφανιαίας νόσου ἀνεξάρτητα ἀπὸ ἄλλους παράγοντες κινδύνου, συμ
περιλαμβανομένης τῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης.74
Τέλος, ἄλλη μελέτη ἔδειξε ὅτι τὸ κάπνισμα καὶ τὸ
πρώιμο μετεμμηνοπαυσιακὸ στάδιο (<3 ἔτη) ἦσαν
οἱ πιὸ σημαντικοὶ προβλεπτικοὶ παράγοντες γιὰ
πρώιμη στεφανιαία νόσο σὲ γυναῖκες ἡλικίας μικρότερης τῶν 55 ἐτῶν.75 Καταλήγοντας, θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὅτι οἱ κλασικοὶ παράγοντες
κινδύνου ὅπως ἡ ἡλικία, ἡ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση,
ὁ σακχαρώδης διαβήτης, τὸ κάπνισμα, ἡ ὑπερλιπιδαιμία καὶ ἡ παχυσαρκία, ποὺ συσσωρεύονται
μετὰ τὴν ἐμμηνόπαυση, ἀποτελοῦν σημαντικοὺς
προβλεπτικοὺς παράγοντες γιὰ καρδιαγγειακὴ
νόσο.

Γ. Ὁ ρόλος τῆς ὁρμονικῆς θεραπείας ὑποκατάστασης στὴν μείωση τοῦ καρδιαγγειακοῦ
κινδύνου
Παρὰ τὸ γεγονὸς τῆς τεκμηριωμένης εὐεργετικῆς δράσης τῶν οἰστρογόνων στὸ καρδιαγγειακὸ
σύστημα, τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν, σχετικὰ
μὲ τὴν ἐπίδραση τῆς ὁρμονικῆς θεραπείας ὑποκατάστασης στὴν μείωση τοῦ καρδιαγγειακοῦ
κινδύνου τῶν μετεμμηνοπαυσιακῶν γυναικῶν,
εἶναι ἀμφιλεγόμενα. Μιὰ πιθανὴ ἐξήγηση γιὰ τὰ
ἀντικρουόμενα αὐτὰ ἀποτελέσματα θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδοθεῖ στὴν ἀνομοιογένεια μεταξὺ τῶν
μελετῶν, π.χ. σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν σχεδιασμὸ (μελέτες παρατήρησης, τυχαιοποιημένες μελέτες), τὸν
πληθυσμὸ τῆς μελέτης (ὑγιεῖς μετεμμηνοπαυσια-
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κὲς γυναῖκες-πρωτογενὴς πρόληψη, γυναῖκες μὲ
στεφανιαία νόσο-δευτερογενὴς πρόληψη), τὸν
τύπο τῆς χορηγούμενης θεραπείας ὑποκατάστασης (οἰστρογόνα, συνδυασμὸς οἰστρογόνων-προγεστερόνης), τὸν χρόνο, τὴν δοσολογία, τὴν ὁδὸ
χορήγησης ἀλλὰ καὶ τὴν διάρκεια τῆς θεραπείας.
Μεγάλη, τυχαιοποιημένη μελέτη, 5ετούς παρακολούθησης, σὲ περισσότερες ἀπὸ 16.000 ὑγιεῖς
μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, ἔδειξε αὐξημένο
κίνδυνο στεφανιαίας νόσου μετὰ ἀπὸ συνδυασμένη ὁρμονικὴ θεραπεία ὑποκατάστασης (οἰστρογόνα καὶ προγεστερόνη) ἐκδηλούμενος κυρίως,
στὸ 1ο ἔτος θεραπείας.76 Παρόλα αὐτά, οἱ γυναῖκες ποὺ ἔλαβαν τὴν θεραπεία παρουσίασαν
μεγαλύτερη μείωση στὴν ὁλικὴ χοληστερόλη, τὸ
σάκχαρο καὶ τὰ ἐπίπεδα ἰνσουλίνης, ἐνῶ, ἀντίθετα, αὔξησαν τὶς τιμὲς τῶν τριγλυκεριδίων καὶ τῆς
HDL χοληστερόλης.76 Ἐπιπλέον, κατὰ τὴν παρακολούθηση, ἡ συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση ἦταν
1-2 mmHg ὑψηλότερη στὶς γυναῖκες ποὺ ἔλαβαν
ὁρμονικὴ ὑποκατάσταση, χωρὶς ὅμως αὐτὴ ἡ
μικρὴ αὔξηση νὰ ἐπηρέασε τὸν κίνδυνο γιὰ στεφανιαία νόσο.76 Τυχαιοποιημένη μελέτη σὲ μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες μὲ στεφανιαία νόσο
δὲν τεκμηρίωσε σημαντικὴ διαφορὰ στὸν κίνδυνο
γιὰ στεφανιαῖα συμβάματα μεταξὺ τῆς ὁμάδας
τῆς συνδυασμένης θεραπείας ὑποκατάστασης καὶ
τῆς ὁμάδας τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου.77 Παρόλα
αὐτά, ὑποανάλυση τῆς μελέτης ἔδειξε μιὰ σημαντικὴ τάση γιὰ περισσότερα στεφανιαῖα συμβάματα στὸ 1ο ἔτος καὶ λιγότερα συμβάματα μετὰ
τὰ 3 ἔτη παρακολούθησης, μὲ τοὺς ἐρευνητὲς νὰ
ὑποθέτουν ὅτι αὐτὸς ὁ πρώιμα αὐξημένος καρδιαγγειακὸς κίνδυνος πιθανὸν νὰ ὀφείλεται σὲ προθρομβωτικὴ ἢ προισχαιμικὴ ἐπίδραση τῆς ὁρμονικῆς θεραπείας, ἡ ὁποία σταδιακὰ ἐξισορροπεῖται
ἀπὸ τὴν εὐεργετική της δράση στὴν μείωση τῶν
ἀθηροσκληρωτικῶν παραγόντων κινδύνου καί,
κυρίως, τῶν ἐπιπέδων τῆς LDL χοληστερόλης.77
Ἀντίθετα μὲ τὰ παραπάνω ἀποτελέσματα
ὑπῆρξαν τὰ εὑρήματα τυχαιοποιημένης μελέτης
σὲ 1.006 μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, σύμφωνα
μὲ τὰ ὁποῖα οἱ γυναῖκες ποὺ ἔλαβαν οἰστρογόνα
νωρὶς μετὰ τὴν ἐμμηνόπαυση, εἶχαν σημαντικὰ
μειωμένο κίνδυνο γιὰ ἔμφραγμα μυοκαρδίου καὶ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια συγκριτικὰ μὲ τὴν ὁμάδα
τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου.78 Σὲ μιὰ ἀπόπειρα ἐξή-
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γησης, οἱ συγγραφεῖς ἀπέδωσαν τὰ θετικὰ αὐτὰ
ἀποτελέσματα στὸν τύπο τῶν οἰστρογόνων, στὴν
νεότερη ἡλικία τῶν γυναικῶν καὶ στὴν πρώιμη τυχαιοποίηση στὴν θεραπεία (νωρὶς μετὰ τὴν ἐμμηνόπαυση). Ἀναφορικὰ μὲ τοὺς κλασικοὺς παράγοντες κινδύνου, ἡ ἀρχικὴ μέση ἀρτηριακὴ πίεση
καὶ οἱ τιμὲς σακχάρου ἦσαν σὲ φυσιολογικὰ ἐπίπεδα, ἡ ὁλικὴ καὶ ἡ LDL χοληστερόλη παρουσίαζαν μιὰ μικρὴ αὔξηση, χωρὶς ὅμως νὰ ὑπάρχει
διαφορὰ μεταξὺ τῆς ὁμάδας τῆς ὁρμονοθεραπείας καὶ τῆς ὁμάδας τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου, ἐνῶ,
τέλος, τὸ ποσοστὸ καπνιστριῶν ἦταν τὸ ἴδιο καὶ
στὶς δύο ὁμάδες.78
Τὸ ἐὰν ἕνα εὐνοϊκὸ καρδιαγγειακὸ προφὶλ
(μεταβολικὸ καὶ αἱμοδυναμικό), νωρὶς μετὰ τὴν
ἐμμηνόπαυση, πιθανὸν νὰ ἀποτελεῖ ἕνα καλὸ
ὑπόστρωμα γιὰ τὴν εὐεργετικὴ δράση τῆς πρώιμα
χορηγούμενης ὁρμονικῆς θεραπείας ὑποκατάστασης, εἶναι ἕνα ἐρώτημα ποὺ χρήζει περαιτέρω διερεύνησης καὶ ἀποτελεῖ μιὰ θεώρηση μὲ σημαντικὲς κλινικὲς προεκτάσεις, ἐφόσον ἐπιβεβαιωθεῖ.
Μέχρι τότε, τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐπίδρασης τῆς
ὁρμονικῆς θεραπείας ὑποκατάστασης στὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα παραμένουν ἀντικρουόμενα,
καὶ ἡ χορήγηση τῆς θεραπείας ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς
θὰ πρέπει νὰ ἐξατομικεύεται ἀνάλογα μὲ τὸν
καρδιαγγειακὸ κίνδυνο τῆς κάθε μετεμμηνοπαυσιακῆς γυναίκας.
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