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Επίπεδα της hsCRP και της ομοκυστεΐνης 
σε υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που 
λαμβάνουν ραλοξιφαίνη

Περίληψη
Σκοπός: Η εκτίμηση της επίδρασης της ραλοξιφαίνης στα επίπεδα της 

hsCRP και της ομοκυστεΐνης σε υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
Υλικό και μέθοδοι: Σε 12 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες χορηγήθηκε ρα-

λοξιφαίνη 60 mg ημερησίως για 12 μήνες. Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιή-
θηκαν 14 εμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Οι δύο ομάδες δε διέφεραν σημαντικά 
ως προς την ηλικία και το BMI. Τα επίπεδα της hsCRP και της ομοκυστεΐνης 
μετρήθηκαν στην αρχή της μελέτης, στους 3, 6 και 12 μήνες. Η στατιστική 
ανάλυση έγινε με το λογισμικό SPSS 11.

Αποτελέσματα: Δε διαπιστώθηκαν σημαντικές μεταβολές στα επίπεδα της 
hsCRP και της ομοκυστεΐνης στις δύο ομάδες που μελετήθηκαν. 

Συμπέρασμα: Η 12μηνη χορήγηση ραλοξιφαίνης δε φαίνεται να επηρεά-
ζει τα επίπεδα της hsCRP και της ομοκυστεΐνης σε υγιείς μετεμμηνοπαυσια-
κές γυναίκες.

Όροι ευρετηρίου: Ραλοξιφαίνη, εμμηνόπαυση, hsCRP, ομοκυστεΐνη.

Eισαγωγή
Κατά την αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας τα καρδιαγγειακά επεισό-

δια είναι σημαντικά λιγότερα από εκείνα των ανδρών. Αυτό αποδίδεται στην 
καρδιοπροστατευτική δράση των οιστρογόνων. Μετά την εμμηνόπαυση, όταν 
παύει πλέον να υπάρχει η καρδιοπροστατευτική δράση των οιστρογόνων, η 
συχνότητα των καρδιαγγειακών παθήσεων ανέρχεται σημαντικά, σε σημείο 
ώστε η καρδιαγγειακή νόσος να αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου στις γυ-
ναίκες της τρίτης ηλικίας1.

Η αθηροσκλήρυνση είναι ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας της καρδιαγ-
γειακής νόσου και θεωρείται ως ένα σύμπλοκο φαινόμενο στο οποίο εμπλέ-
κονται διάφοροι μηχανισμοί, μεταξύ των οποίων η φλεγμονή και η θρόμβωση 
παίζουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο2. Η hsCRP και η ομοκυστεΐνη θεω-
ρούνται σήμερα δύο ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά 
νοσήματα δεδομένου ότι σχετίζονται με φλεγμονή και θρόμβωση3,4. Επομέ-
νως, οι δύο αυτές ουσίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν 
ως προγνωστικοί δείκτες για την ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου σε υγιείς 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Η ραλοξιφαίνη SERM δεύτερης γενεάς χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως 
στην εμμηνόπαυση για πρόληψη της απώλειας οστίτη ιστού. Τα βιβλιογραφι-
κά δεδομένα που αφορούν την επίδραση της ραλοξιφαίνης στα επίπεδα της 
hsCRP και της ομοκυστεΐνης είναι περιορισμένα. 
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Ο λόγος αυτός μας οδήγησε στη διενέργεια αυτής της 
μελέτης, με σκοπό να εκτιμήσουμε την επίδραση της βρα-
χυχρόνιας χορήγησης της ραλοξιφαίνης στα επίπεδα της 
hsCRP και της ομοκυστεΐνης σε υγιείς μετεμμηνοπαυσια-
κές γυναίκες.

Υλικό και μέθοδοι
Στη μελέτη πήραν μέρος 26 υγιείς μετεμμηνοπαυσια-

κές γυναίκες. Στις 12 χορηγήθηκε ραλοξιφαίνη σε δόση 
60 mg ημερησίως για 12 μήνες (Ομάδα Ι), ενώ οι υπό-
λοιπες 14 αποτέλεσαν την ομάδα μαρτύρων (Ομάδα ΙΙ). 
Λόγω του περιορισμένου αριθμού των γυναικών που 
πήραν μέρος στη μελέτη, αυτές επελέγησαν έτσι ώστε να 
μην υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς την ηλικία, το 
δείκτη μάζας σώματος (BMI), τις διατροφικές συνήθειες, 
τη σωματική άσκηση και τη χρήση καπνού. Τα κριτήρια 
εισαγωγής ήταν: τουλάχιστον ένα έτος αμηνόρροιας, 
απουσία ιστορικού ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου, φλε-
βοθρόμβωσης, καθώς και απουσία νεφρικής ή ηπατικής 
ανεπάρκειας, στεφανιαίας νόσου, σακχαρώδους διαβήτη, 
κολπικής αιμόρροιας μη ερευνηθείσας, καθώς και χρήση 
ορμονικών σκευασμάτων. Κατά τη διάρκεια της μελέτης 
οι γυναίκες δεν ελάμβαναν κανένα άλλο φάρμακο.

Στην αρχή (χρόνος 0) γινόταν λήψη ιστορικού, κλινική 
εξέταση συμπεριλαμβανομένης και γυναικολογικής εξέ-
τασης, λήψη pap test, ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και 
μαστογραφία. Οι γυναίκες ενημερώνονταν για το σκοπό 
της μελέτης και λαμβανόταν συγκατάθεση αυτών.

Η hsCRP και η ομοκυστεΐνη μετρήθηκαν κατά την 
έναρξη της μελέτης (χρόνος 0), στο 3μηνο, 6μηνο και 

12μηνο. Η λήψη του αίματος γινόταν στις 08.00 και μετά 
από 12ωρη νηστεία. Το αίμα τοποθετούταν σε σωληνά-
ρια, τα οποία περιείχαν EDTA, λιθιούχο ηπαρίνη και να-
τριούχο ηπαρίνη. Στη συνέχεια γινόταν φυγοκέντρηση σε 
2.500g και ο ορός αποθηκευόταν στους -70οC. Η hsCRP 
μετρήθηκε στον ορό και έγινε σε αναλυτές ανοσοχημεί-
ας της IMMAGE. Οι φυσιολογικές τιμές με τη μέθοδο 
αυτή είναι 0,02-0,74 mg/dL. Η ομοκυστεΐνη μετρήθηκε 
στον ορό με την ανοσολογική μέθοδο που χρησιμοποιεί 
αναλυτή φθορισμού ImxAbbot. Τιμές κάτω των 15 μmol/L 
θεωρήθηκαν ως φυσιολογικές.

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το 
λογισμικό SPSS 11 και ανάλογα με την παράμετρο χρη-
σιμοποιήθηκαν οι δοκιμασίες Wilcoxon Signed Ranks, 
Friedman, Mann Whitney U και Kruskal-Wallis. Τα 
αποτελέσματα εκφράσθηκαν ως μέσοι όροι και σταθερό 
σφάλμα (SE). 

Τιμή p<0,05 θεωρήθηκε στατιστικά σημαντική. Ως p1 
χαρακτηρίζεται ο βαθμός σημαντικότητας ανάμεσα στις 
δύο ομάδες στους χρόνους που μελετήθηκαν, ενώ ως p2 
και p3 ο βαθμός σημαντικότητας στα άτομα της ομάδας 
της ραλοξιφαίνης μεταξύ τους και της ομάδας των μαρτύ-
ρων αντίστοιχα.

Αποτελέσματα
Στον πίνακα 1 φαίνονται οι μεταβολές της hsCRP 

στους χρόνους 0, 3, 6 και 12 μήνες και οι οποίες απεικο-
νίζονται στο σχήμα 1. Δε διαπιστώθηκε καμία σημαντική 
μεταβολή, τόσο μεταξύ των δύο ομάδων, όσο και μεταξύ 
των γυναικών της ίδιας ομάδας.
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 Πίνακας 1. Σύγκριση των μέσων τιμών της hsCRP (mg/L) στους χρόνους 0, 3, 6 και 12 (μήνες) μεταξύ των ομάδων Ι 
και ΙΙ και στους χρόνους 0, 3, 6 και 12 σε κάθε ομάδα χωριστά.

Χρόνος (μήνες) 0 3 6 12
Ομάδα Ι  0,2915±0,1123 0,2899±0,1118 0,2884±0,1112 0,2870±0,1106
Ομάδα IΙ  0,1644±0,0428 0,1642±0,0428 0,1626±0,0423 0,1623±0,0419
p1 NS NS NS NS
p2  NS NS NS
p3  NS NS NS

 Πίνακας 2. Σύγκριση των μέσων τιμών της ομοκυστεΐνης (μmol/L ) στους χρόνους 0, 3, 6 και 12 (μήνες) μεταξύ των 
ομάδων Ι και ΙΙ και στους χρόνους 0, 3, 6 και 12 σε κάθε ομάδα χωριστά.

Χρόνος (μήνες) 0 3 6 12
Ομάδα Ι  11,263±1,124 11,207±1,18 10,362±1,033 10,983±1,095
Ομάδα IΙ  11,570±1,232 11,611±1,230 11,456±1,220 11,787±0,930
p1 NS NS NS NS
p2  NS NS NS
p3  NS NS NS
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ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ HSCRP ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ 
ΜΑΥΡΟΥΔΗ και συν. ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΡΑΛΟξΙφΑΙΝΗ

Στον πίνακα 2 φαίνονται οι μεταβολές της ομοκυστεΐ-
νης στους χρόνους 0, 3, 6 και 12μήνες και οι οποίες απει-
κονίζονται στο σχήμα 2. Και εδώ δεν παρατηρήθηκε κα-
μία σημαντική μεταβολή.

Συζήτηση
Στην παρούσα μελέτη, η 12μηνη χορήγηση ραλοξιφαί-

νης δε μετέβαλε σημαντικά τα επίπεδα της hsCRP, και 
της ομοκυστεΐνης στις υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναί-
κες που μελετήθηκαν.

Η hsCRP θεωρείται ότι παρουσιάζει στενή συσχέτιση 
με την καρδιαγγειακή νόσο. Αύξηση της hsCRP είναι δυ-
νατόν να προαναγγέλλει οξύ ισχαιμικό σύνδρομο σε με-
τεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και θεωρείται η ουσία αυτή 
ως ο πλέον ισχυρά συνδεδεμένος σχετικός δείκτης για 
κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου από καρδιαγγειακό επεισό-
διο3. Τα βιβλιογραφικά δεδομένα για την επίδραση της 
ραλοξιφαίνης στα επίπεδα της hsCRP σε μετεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες είναι ιδιαίτερα περιορισμένα. Συγκεκρι-
μένα τρεις, μόνο, σχετικές μελέτες μπορέσαμε να βρού-
με κατά την τελευταία επταετία στο pubmed5-7. Και στις 
τρεις αυτές μελέτες δε διαπιστώθηκε σημαντική επίδρα-
ση της βραχυχρόνιας χορήγησης ραλοξιφαίνης σε δοσο-
λογία από 60-120 mg ημερησίως στα επίπεδα της hsCRP 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, στοιχείο που έρχεται 
σε πλήρη συμφωνία με τα δικά μας αποτελέσματα. Τα 
ευρήματα αυτά στηρίζουν την άποψη ότι η ραλοξιφαίνη 
ασκεί μία ουδέτερη δράση στα επίπεδα της hsCRP του 
ορού στις γυναίκες αυτές.

Η ομοκυστεΐνη είναι σήμερα γενικά αποδεκτό ότι προ-
καλεί βλάβη των ενδοθηλιακών κυττάρων των αγγείων 
συμβάλλοντας, έτσι, στην αθηροσκλήρυνση και θρόμβω-
ση8. Επίσης, έχει υποστηριχθεί ότι αυξάνει την παραγω-
γή κολλαγόνου στις λείες μυϊκές ίνες των αγγείων και 
ελαττώνει τη διαθεσιμότητα του νιτρικού οξέος7. Η αύ-

ξηση των επιπέδων της ομοκυστεΐνης του ορού κατά την 
εμμηνόπαυση υποδηλώνει μία στενή σχέση μεταξύ του 
μεταβολισμού της ομοκυστεΐνης και των επιπέδων των 
οιστρογόνων και προάγει έναν από τους μηχανισμούς μέ-
σω των οποίων η εμμηνόπαυση επηρεάζει τον κίνδυνο της 
καρδιαγγειακής νόσου9. Παράγοντες που επηρεάζουν τα 
επίπεδα της ομοκυστεΐνης του ορού είναι παράγοντες γε-
νετικοί, διατροφικοί και τρόπος ζωής (άσκηση, κάπνισμα, 
κ.λπ.)9. Σε αρκετές μελέτες έχει εκτιμηθεί η επίδραση της 
ραλοξιφαίνης, από μόνη της ή σε σύγκριση με την HRT, 
στα επίπεδα της ομοκυστεΐνης σε μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες5,7,10-13. Σε όλες αυτές τις μελέτες η χορήγηση της 
ραλοξιφαίνης ήταν βραχυχρόνια, από 6-24 μήνες, η δε 
δοσολογία από 60-150 mg ημερησίως. Πτώση των επιπέ-
δων της ομοκυστεΐνης και μάλιστα στατιστικά σημαντική, 
παρουσιάστηκε σε όλες τις παραπάνω μελέτες. Στη δική 
μας μελέτη ναι, μεν, δεν παρουσιάστηκε πτώση αλλά ούτε 
και αύξηση και τα επίπεδα της ουσίας παρέμειναν εντός 
των φυσιολογικών ορίων, εύρημα που στηρίζει την άποψη 
ότι η ραλοξιφαίνη δεν έχει δυσμενή επίδραση στα επίπε-
δα της ομοκυστεΐνης στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Συμπερασματικά, η ραλοξιφαίνη, φάρμακο που κερ-
δίζει έδαφος στην πρόληψη απώλειας οστίτη ιστού στην 
εμμηνόπαυση, δε φαίνεται να επηρεάζει δυσμενώς τα 
επίπεδα της hsCRP και της ομοκυστεΐνης, ουσιών που 
συσχετίζονται άμεσα με την αθηροσκλήρυνση. Οπωσ-
δήποτε, όμως, χρειάζονται προοπτικές, τυχαιοποιημένες 
μελέτες και μακροχρόνια χορήγηση του φαρμάκου για 
εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Summary
Mavroudi E, Mavroudi M, Vavilis D, Vogiatzis K, Bas-
sagiannis H, Bontis IN. 
HsCRP and homocysteine levels in healthy post
menopausal women treated with raloxifene.
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Σχήμα 1. Γραφική παράσταση των μεταβολών της hsCRP 
(x±SE) στην ομάδα Ι και στην ομάδα ΙΙ.

Σχήμα 2. Γραφική παράσταση των μεταβολών της ομοκυ-
στεΐνης (x±SE) στην ομάδα Ι και στην ομάδα ΙΙ.
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Objective: To evaluate the effect of raloxifene on 
hsCRP and homocysteine serum levels in postmenopausal 
women.

Material and Methods: Raloxifene 60 mg per day 
was administrated to 12 postmenopausal women for 12 
months. A group of 14 postmenopausal women was used 
as a control. Regarding the age and BMI there was no 
difference between the two groups. Statistical analysis was 
performed using the logismic SPSS11.

Results: There were no significant alterations in hsCRP 
and homocysteine levels in the two studied groups.

Conclusion: It seems that raloxifene administration in 
healthy postmenopausal women does not influence hsCRP 
as well as homocysteine levels.

Key words: Raloxifene, menopause, hsCRP, homocyste-
ine.
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