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Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ TOY INFO GASTROENTEROLOGY

To Info GASTRoEnTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση:
•Aνασκοπήσεις γαστρεντερολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες 
τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά 
θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας. 
•Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρον.•Aναφορά σε συνέδρια, 
επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις.•Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα.•Θέματα συ-
νεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία.•Σημα ντικές ειδήσεις από τη 
δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών.•Eιδικά άρθρα.•Παρουσίαση 
σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία. •Eνημέρωση για τεχνικά 
θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού ια-
τρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων.•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα 
γαστρεντερολογικά θέματα.•Eπιστολές προς τη Σύνταξη.•Aνασκόπηση 
του διεθνούς Iατρικού Tύπου.•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες.•Γαστρεντερολογία και Πληροφορική.•Γαστρεντερο
λογία και Iστορία.•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες.•Eρωτήσεις αυτο-
ελέγχου γαστρεντερολογικών γνώσεων. •Aφιερώματα σε συναδέλφους 
που απεβίωσαν.•nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα.•Aγγελίες με ιατρικό 
περιεχόμενο.•Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων.•Eπίσης, το 
Info GASTRoEnTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι 
σύντομες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε 
ξενόγλωσσα περιοδικά.

Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο INFO GASTROENTEROLOGY:

Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλ-
λονται σε ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο 
Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) 
ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα Info 
GASTREnTERoLoGY».

Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 
α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: 
ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, 
γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), 
ε) Υπότιτλοι των εικόνων.

o συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, 
καθώς και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων 
πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε 
αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, 
χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.

Σημείωση: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτο-
γραφίες, διαφάνειες και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν 
επιστρέφονται.

Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω 
διεύθυνση: ΠPoΣ: Info GASTRoEnTERoLoGY

Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Υπόψη: κ. Χαλιώτη, τηλ.: 210 6777590, fax: 210 6756352
e-mail: kafkas@otenet.gr

Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής
Α. ΑΡχΙμΑΝΔΡΙΤΗΣ: Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Aθηνών, Δ/ντής 
Β' Παν/μικής Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Αντιπρόεδρος
Δ. TζOΥΡμΑΚΛΙΩΤΗΣ: Γαστρεντερολόγος, Aν . Δ/ντής ΕΣΥ Γαστρε ντερολογικού 
Tμήματος «Πολυκλινικής Aθηνών»

μέλη
A. APMONHΣ: Γαστρεντερολόγος, Δρ Παν/μίου Aθηνών
Ι. ΒΛΑχΟγΙΑΝΝAΚΟΣ: Επιμελητής Β', Β' Γαστρ . Κλινική ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» 
Ι.  γΟΥΛHΣ: Γαστρεντερολόγος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
Σ. ΚΑΡΑΤΑΠAΝΗΣ: Παθολόγος-Ηπατολόγος, Δ/ντής Α' Παθολογικής Κλινικής 
ΓΝ Ρόδου, Δρ . Παν/μίου Aθηνών
Ι. ΚΑΡΟΥμΠΑΛΗΣ: Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Γαστρεντ . Τμήμα ΠΓΝΑ «Γ . 
Γεννηματάς»
Σ. μΑΝΩΛΑΚOΠΟΥΛΟΣ: Λέκτορας Παθολογίας-Ηπατο γαστρε ντερολογίας, 
ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 
γ. ΠΑΠΑθΕΟΔΩΡIΔΗΣ: Eπίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρ ε ντερολογίας, 
ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 
Σ. ΠΟΤΑμΙAΝΟΣ: Γαστρεντερολόγος, Eπίκουρος Καθηγητής Πα νεπι στημίου 
Θεσσαλίας
μ. ΡΟΥΣΟμΟΥΣΤΑΚAΚΗ: Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Γαστρ . Κλινικής 
ΠΠΓΝ Ηρακλείου
Σ. ΣγΟyΡΟΣ: Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Γαστρ . Κλινικής «ΝΝΑ»
Σ. ΣΟΥγΙΟΥΛΤζΗΣ: Λέκτορας Παθοφυσιολογίας-Γαστρεντερολογίας, ΓΝΑ «Λαϊκό»
γ. ΣΤΕφΑΝΙΔΗΣ: Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρ . Κλινικής «ΝΝΑ»
χ. ΤΡΙAΝΤΟΣ: Γαστρεντερολόγος ΕΣΥ, Γαστρ . Τμήμα ΠΠΓΝ Πατρών

Ε. ΤΣΙΡΩΝΗ: Γαστρεντερολόγος ΕΣΥ, Γαστρεντ . Τμήμα Αντικαρκινικό 
Νοσοκομείο «Μεταξά»

Περίληψη

Η ιδέα μιας επαγόμενης από το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού 
(Helicobacter pylori) αθηρωματικής διεργασίας έχει αποτελέσει 
πεδίο έντονης ερευνητικής δραστηριότητας . Οι μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν καλύπτουν ευρύ φάσμα: επιδημιολογικές, 
σχετικές με τα λιπίδια, τους παράγοντες πήξης, τους δείκτες 
φλεγμονής, τα επίπεδα ομοκυστεΐνης, τους οξειδωμένους 
παράγοντες, την ανίχνευση του DNA του βακτηρίου, τις αγ-
γειοσυσπαστικές-αγγειοδιασταλτικές ουσίες και τα στοιχεία 
διασταυρούμενης αντίδρασης . Ωστόσο, παρά το πλήθος 
και την ποικιλία τους, οι έως 
τώρα μελέτες οδηγούν σε α-
ντικρουόμενα συμπεράσματα, 
μην επιτρέποντας τον καθορι-
σμό ενός κοινά αποδεκτού μο-
ντέλου πρόκλησης στεφα-
νιαίας νόσου από το H . 
pylori . Οι προτεινόμενοι 
μηχανισμοί εμπλέκουν 
τη χρόνια συστηματική 
φλεγμονή, τη μοριακή 
μίμηση, τις οξειδωτικές 
μεταβολές, την ενδοθηλιακή 
δυσλειτουργία, την απευθείας δράση 
του H . pylori στις αθηρωματικές πλάκες, 
καθώς και την επίδραση σε άλλους γνω-
στούς παράγοντες κινδύνου εμφάνισης 
Στεφανιαίας Νόσου . Καθίσταται λοιπόν 
φανερό ότι απαιτούνται επιπλέον μελέ-
τες, κυρίως προς την κατεύθυνση της 
αλληλεπίδρασης H . pylori και γονότυπου 
του ξενιστή, αλλά και τη διερεύνηση 
νεότερων παραγόντων κινδύνου, έτσι 
ώστε να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός 
του ακριβούς μηχανισμού της Η . pylori-
επαγόμενης Στεφανιαίας Νόσου . 

Εισαγωγή

Η ιδέα της πρόκλησης, από λοιμώδεις παράγοντες βλαβών, 
συμβατών με την αθηρωματική διεργασία, η οποία με τη σειρά 
της θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση Στεφανιαίας 
Νόσου (ΣΝ), έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα 
για ένα διάστημα πλέον των εκατό ετών1-3 . Ωστόσο, από τότε 
που οι Sohal et al διαπίστωσαν, το 1968, ότι η λοίμωξη από 
τον ιό Coxsackie B4 είναι ικανή να προκαλέσει αρτηρίτιδα των 
στεφανιαίων αγγείων, αυτή η υπόθεση επανήλθε στο προ-
σκήνιο4 . Έκτοτε, παρόμοιος ρόλος έχει προταθεί για τους ιούς 
του απλού έρπητα (HSV), καθώς και του κυτταρομεγαλοϊού 
(CMV)5,6 . Όσον αφορά στα βακτήρια, ένας αριθμός ερευνών 
έχει συσχετίσει την οροθετικότητα για Chlamydia pneumoniae 
με το έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενώ άλλες έχουν πιστοποι-
ήσει την παρουσία του σε αθηρωματικό, από τις στεφανιαίες 
αρτηρίες, υλικό7-12 . Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και τα 
αποτελέσματα ποικίλων μελετών, τα οποία και συσχετίζουν 
μια σειρά από μικρόβια, παρόντα στη στοματική κοιλότητα και 
εμπλεκόμενα σε οδοντικές-περιοδοντικές λοιμώξεις13,14 και το 
Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού (H . pylori), με την ανάπτυξη ΣΝ . 
Ωστόσο, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις ερευνητικές 
αυτές προσπάθειες είναι αντιφατικά .

Η σχέση του H. pylori με νοσήματα 
του Πεπτικού Συστήματος

Ο ρόλος του H . pylori στην ανάπτυξη γαστρίτιδας και πεπτικού 
έλκους αποσαφηνίστηκε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων 
δεκαετιών . Επίσης, έχει επιτευχθεί η επιβεβαίωση της αντίστοιχης 

σχέσης με την εμφάνιση του ΜΑLT λεμφώματος στομάχου15,16 
και του γαστρικού αδενοκαρκινώματος17,18 . Η ιδιοπαθής αχαλα-
σία του οισοφάγου19, η κοιλιοκάκη20, οι νεοπλασίες του παχέος 
εντέρου21, η λιθίαση των χοληφόρων22,23, η πρωτοπαθής χολική 
κίρρωση και η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειΐτιδα24 είναι 
μερικές ακόμη παθήσεις του πεπτικού στις οποίες έχει στραφεί 
η επιστημονική έρευνα, εξετάζοντας την πιθανή ανάμειξη του 
Η . pylori στην παθογένεια αυτών των νοσημάτων .

H. pylori και νοσήματα εκτός Πεπτικού
Εκτός από τις μελέτες που συσχετίζουν το βακτήριο με νόσους 

που περιορίζονται στον πεπτικό σωλήνα, υπάρχουν στη διεθνή 
βιβλιογραφία αντίστοιχες που υπαινίσσονται μια αιτιολογική 

σχέση μεταξύ H . pylori και μιας σειράς 
από εξωεντερικές νόσους25 . Αν και ο 
κατάλογος των παθήσεων που πιθανώς 
σχετίζονται με λοίμωξη από H . pylori 
είναι μακρύς, οι περισσότερες αναφο-
ρές στη διεθνή βιβλιογραφία εστιάζο-
νται σε δύο συγκεκριμένες «αγγειακές» 
εκδηλώσεις: στο αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο (ΑΕΕ)26 και στη ΣΝ .

Όσον αφορά στη σχέση μεταξύ H . 
pylori και ΣΝ, η δημοσίευση αντικρου-
όμενων αποτελεσμάτων δεν επιτρέπει 
την εξαγωγή συμπερασμάτων, είτε 
προς την κατεύθυνση της επιβεβαίω-
σης, είτε προς εκείνη της απόρριψης 
της θεωρίας εμπλοκής του βακτηριδίου 
στην πρόκληση αθηρωμάτωσης στις 
στεφανιαίες αρτηρίες .

Το τοπίο παραμένει θολό και ως προς 
τους πιθανούς μηχανισμούς πρόκλησης 
ΣΝ από το ελικοβακτηρίδιο . Οι προτει-
νόμενοι μηχανισμοί παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 1 .

Η αναζήτηση στοιχείων που θα μπο-
ρούσαν να στηρίξουν έναν ή περισσότερους από τους μηχα-
νισμούς αυτούς έχει οδηγήσει στη δημοσίευση αντιφατικών 
αποτελεσμάτων, τα οποία κατέστησαν περισσότερο ομιχλώδη 
τη σχέση μεταξύ λοίμωξης από H . pylori και ΣΝ . Στο παρόν άρ-
θρο έχει καταβληθεί προσπάθεια ώστε μελέτες που παρέχουν 
συναφή αποτελέσματα να παρατίθενται κατά ενότητες, ταξινο-
μημένες ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων στοιχείων .

Επιδημιολογικά δεδομένα

Υπέρ της σχέσης H. pylori και ΣΝ
Το 1994, οι Mendall et al διαπίστωσαν υψηλότερο επιπολασμό 

λοίμωξης με H . pylori μεταξύ ασθενών με ΣΝ27 . Οι Danesh et al 
στη συνέχεια, διαπίστωσαν σχέση μεταξύ ΣΝ και εμμένουσας 
λοίμωξης με H . pylori, C . pneumoniae και CMV, βασιζόμενοι σε 
ενδείξεις οροθετικότητας σε ασθενείς με ΣΝ28 . Υψηλότερος 
επιπολασμός της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης σε ασθενείς με 
ΣΝ διαπιστώθηκε και από τους Pellicano et al (OR: 2 .36, 95%CI: 
1 .08-5 .31)29 . Tην ίδια στιγμή, σε άλλη μελέτη διαπιστώθηκε 
υψηλότερος επιπολασμός H . pylori οροθετικότητας σε ασθε-
νείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου (ΟΕΜ) σε σχέση με υγιείς 
μάρτυρες και μετά τη διόρθωση ως προς τους κοινωνικοοικο-
νομικούς συγχυτικούς παράγοντες (OR: 1 .87, 95%CI: 1 .42-2 .47, 
Ρ<0 .0001)30 . Τα ανωτέρω ευρήματα βρίσκονται σε συμφωνία 
με στοιχεία εκσεσημασμένης οροθετικότητας σε ασθενείς που 
είχαν υποστεί31,32 ή απεβίωσαν33 από ΟΕΜ (Ρ=0 .039), ακόμη 
και όταν συγχυτικοί παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, το 
κάπνισμα και η ύπαρξη αρτηριακής υπέρτασης λήφθηκαν υπόψη 
(OR: 1 .35, 95%CI: 1 .01-1 .83) . 

Επιπλέον, ένας υψηλότερος επιπολασμός ελικοβακτηριδιακής 
λοίμωξης, διαγνωσμένης μέσω προσδιορισμού αντι-H . pylori IgG 

Στεφανιαία νόσος και 
Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Υπάρχει σχέση;

Α. Χ. ΜΑΝωλΑκΗΣ1, Α. Ν. κΑψωριτΑκΗΣ2, Ε. κ. τιΑκΑ1, Φ. τΣιόΠόΥλόΣ4, Σ. Π. ΠότΑΜιΑΝόΣ3

1Eξωτερικός συνεργάτης, 2λέκτορας, 3Αναπλ. καθηγητής, 4Eιδικευόμενος Παν/μιακής 

Γαστρεντερολογικής κλινικής  
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική κλινική, τμήμα ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, λάρισα
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γκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) 

και τη ΣΝ
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αντισωμάτων, διαπιστώθηκε σε ασθενείς με ασταθή στηθάγχη 
(OR: 3 .82, 95%CI: 1 .27-12 .04)34 . Οι Fischbacher et al διαπίστω-
σαν ότι η υψηλή οροθετικότητα για H . pylori σε ασθενείς με 
ΣΝ περιορίστηκε σε μετανάστες από τη Νότια Ασία, αλλά δεν 
επιβεβαιώθηκε για τους Ευρωπαίους, σε δείγμα βρετανικού 
πληθυσμού35, ενώ άλλη μελέτη κατάφερε να συσχετίσει την 
ελικοβακτηριδιακή λοίμωξη με ΣΝ, μόνο σε διαβητικούς ασθενείς 
(Third National Health and Nutrition Examination Survey)36 .

Σε μία πιο πρόσφατη εργασία οι Vijayvergiya et al έδειξαν ότι 
υπάρχει σχέση μεταξύ H . pylori IgG οροθετικότητας και επιβε-
βαιωμένης, μέσω στεφανιογραφίας, ΣΝ37 . Η πρώιμη εμφάνιση 
εμφράγματος μυοκαρδίου (ΕΜ) έχει ακόμη συσχετισθεί με CagA 
θετικά στελέχη του ελικοβακτηριδίου στη μελέτη των Gunn et 
al38 (Ρ=0 .01 σε άτομα <55 ετών), ενώ σε άλλες, CagA θετικά 
στελέχη συσχετίζονται με οποιαδήποτε εκδήλωση ΣΝ39-41 . 

Η σχέση αυτή παρέμεινε στατιστικά σημαντική, ακόμη και 
μετά τη διόρθωση ως προς την κοινωνικοοικονομική κατά-
σταση, το δείκτη μάζας σώματος, την παρουσία σακχαρώδη 
διαβήτη ή αρτηριακής υπέρτασης, τα επίπεδα των χαμηλής 
πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL), των υψηλής πυκνότητας 
λιποπρωτεϊνών (HDL) καθώς και τη θεραπεία με στατίνες (OR: 
1 .51, 95%CI: 1 .06-2 .16)42 .

κατά της σχέσης H. pylori και ΣΝ
Υπάρχουν ωστόσο μελέτες, των οποίων τα αποτελέσματα 

δε συμφωνούν με τα ήδη αναφερθέντα . Σε μία μετα-ανάλυση 
πέντε προοπτικών μελετών, από τη σύγκριση H . pylori οροθετι-
κών και οροαρνητικών ατόμων, προέκυψε ένας συνδυασμένος 
σχετικός κίνδυνος-RR-για ΣΝ της τάξης του 1 .13 (95%CI: 0 .93-
1 .38)43 . Οι McDonagh et al, επίσης, δεν επιβεβαίωσαν αύξηση 
του σχετικού κινδύνου για ΣΝ σε oροθετικά για H . pylori άτομα44 . 
Σε ένα μεγάλο αριθμό μελετών, επίσης δεν παρατηρήθηκε 
θετική συσχέτιση μεταξύ τεκμηριωμένης, ορολογικά45-47 ή 
ιστολογικά48-50, ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης και κινδύνου 
για ΣΝ51-53 . Οι Zhu et al, στηριζόμενοι στα αποτελέσματα από 
δύο μελέτες, μία συγχρονική και μία προοπτική (3 έτη μέσος 
όρος παρακολούθησης), συμπέραναν ότι η ελικοβακτηριδιακή 
λοίμωξη δεν μπορεί να ενοχοποιηθεί για ΣΝ (HR: 1 .12, 95%CI: 
0 .81-1 .54)54 . Άλλες εργασίες επίσης δεν βρήκαν στατιστικά 
σημαντική σχέση ανάμεσα στον τίτλο των αντισωμάτων έναντι 
H . pylori και τον κίνδυνο για EM55,56 . 

Οι Heider et al διαπίστωσαν ότι η αντι-H . pylori IgG οροθετι-
κότητα δε σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακής 
νόσου, σε μία περίοδο παρακολούθησης δέκα ετών (HR: 1 .09, 
95%CI: 0 .81-1 .46), ακόμα και μετά τη διόρθωση για συγχυτικούς 
παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, ο δείκτης μάζας σώμα-
τος, ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, η ολική 
χοληστερόλη και τα επίπεδα HDL (HR: 1 .02, 95%CI: 0 .75-1 .4)57 
Από την άλλη, οι Coles et al, δε βρήκαν σχέση μεταξύ επιπέδων 
αντι-H . pylori IgG ορού και κινδύνου εμφάνισης ΣΝ ή ΑΕΕ58 . 

Αυτή η έλλειψη συσχέτισης ανάμεσα στην ελικοβακτηριδιακή 
λοίμωξη και τη ΣΝ προτάθηκε στη μελέτη των Schiele et al, οι 
οποίοι δεν επιβεβαίωσαν αυξημένο κίνδυνο επαναστένωσης 
μετά από αγγειοπλαστική με μπαλόνι, σε ασθενείς με H . pylori 
λοίμωξη59 . Μάλιστα, η οροθετικότητα για H . pylori συσχετίστηκε 
με χαμηλότερη συχνότητα απόφραξης φλεβικού μοσχεύματος 
σε ασθενείς με ΣΝ που υπεβλήθησαν σε επέμβαση παράκαμ-
ψης(Ρ=0 .004)60 .

Όσον αφορά στη σχέση ΣΝ με CagA θετικά στελέχη, υπάρχουν 
αρκετές μελέτες κατά της άποψης αυτής . Το 1999, οι Koenig 
et al ανέφεραν παρόμοια ποσοστά CagA θετικών στελεχών σε 
ασθενείς με ΣΝ και υγιείς μάρτυρες (Ρ=0 .076)61 . Ένα χρόνο 
αργότερα, τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν από 
μία μελέτη 505 ασθενών με ΣΝ και 1025 μαρτύρων (OR για ΣΝ: 
1 .1, 95%CI: 0 .71-1 .71), κατά τη σύγκριση CagA οροθετικών και 
οροαρνητικών ατόμων62 . Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα 
της έρευνας των Murray et al, για τη σχέση μεταξύ CagA θετικών 
στελεχών και κινδύνου ΕΜ (OR: 1 .16, 95%CI: 0 .79-1 .7), μετά 
από διόρθωση για την ηλικία, το φύλο, τον αριθμό αδερφών, 
το κάπνισμα και την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση63 . 
Προοπτική μελέτη από τους Stone et al δεν έδειξε κάποια 
συσχέτιση μεταξύ της αντι-CagA οροθετικότητας και του θανά-
του από ΣΝ (OR: 1 .13, 95%CI: 0 .61-2 .07) ή της επίπτωσης της 
ΣΝ (OR: 1 .18, 95%CI: 0 .76-1 .85)64 . Το παραπάνω αποτέλεσμα 
επιβεβαιώθηκε και από μία μελέτη 223 ασθενών με ΟΕΜ και 
223 υγιών μαρτύρων, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν σε σχέ-
ση με την αντι-CagA οροθετικότητα . Anti- CagA αντισώματα 
βρέθηκαν σε 33 .8% των ασθενών και σε 26 .8% των μαρτύρων 
(OR: 1 .4, 95%CI: 0 .84- 2 .33)65 .

H. Pylori και διαταραχή 
των λιπιδίων

Μελέτες υπέρ της υπόθεσης
Το 1995, οι Murray et al διαπίστωσαν χαμηλότερα επίπεδα 

HDL σε H . pylori θετικές γυναίκες (Ρ=0 .006)66 . Παρόμοιες ήταν 

και οι παρατηρήσεις των Niemela et al, οι οποίοι βρήκαν ότι 
άτομα με Η . pylori λοίμωξη εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα 
HDL, σε αντίθεση με τη συγκέντρωση των τριγλυκεριδίων που 
ήταν υψηλότερη67 .  Αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων βρέθηκαν 
και σε ομάδα 460 οροθετικών, τόσο για αντι-H . pylori IgG όσο 
και για αντι-H . pylori IgA, ανδρών, με ταυτόχρονα υψηλότερες 
τιμές ολικής χοληστερόλης και χαμηλότερες τιμές του λόγου 
HDL/ολική χοληστερόλη . Τα αποτελέσματα αυτά παρέμειναν 
στατιστικώς σημαντικά και μετά τη διόρθωση σε σχέση με 
την ηλικία, το δείκτη μάζας σώματος και την κοινωνική τάξη: 
P=0 .0014 για τα τριγλυκερίδια, Ρ=0 .003 για την ολική χολη-
στερόλη και P=0 .013 για το λόγο HDL/ολική χοληστερόλη68 . 
Σε μία άλλη μελέτη, από τους Hoffmeister et al, η λοίμωξη από 
H . pylori συσχετίστηκε με χαμηλότερες τιμές HDL (Ρ=0 .002), 
χαμηλότερο λόγο HDL/ολ .χοληστερόλη(P=0 .005), χαμηλότε-
ρες συγκεντρώσεις απολιποπρωτεΐνης AI (ApoAI) (Ρ=0 .02) και 
υψηλότερες συγκεντρώσεις ApoB (Ρ=0 .03)69 . Η συσχέτιση της 
λοίμωξης από H . pylori με ένα τροποποιημένο προφίλ λιπιδίων 
αποδείχτηκε στατιστικά σημαντική σε μία ομάδα διαβητικών 
ασθενών με ελικοβακτηριδιακή λοίμωξη και χαμηλότερα 
επίπεδα HDL (Ρ<0 .001), αλλά υψηλότερα επίπεδα τριγλυκε-
ριδίων (Ρ<0 .001)70 . Σε μία άλλη μελέτη, από τους deLuis et 
al η συγκέντρωση της HDL αυξήθηκε, ενώ της λιποπρωτεΐνης 
α-Lp(a)-μειώθηκε, κατόπιν επιτυχούς εκρίζωσης του H . pylori 
σε ασθενείς με σακαχαρώδη διαβήτη τύπου Ι71 . Επιπλέον, οι 
Majka et al παρατήρησαν υψηλότερες τιμές LDL και ολικής χο-
ληστερόλης, πριν την εκρίζωση, σε άτομα με Η . pylori λοίμωξη, 
που υποχώρησαν μετά την εκρίζωση72 . Στατιστικά σημαντική 
αύξηση (Ρ<0 .001) της HDL, της ApoAI και της ApoAII, μετά από 
εκρίζωση, παρατηρήθηκε σε μία μελέτη των Scharnagl et al73 . 
Άύξηση της HDL παρατηρήθηκε επίσης μετά την εκρίζωση του 
H . pylori, στη μελέτη των Kanbay et al74 .

Μελέτες κατά της υπόθεσης
Όλες οι προηγούμενες μελέτες εμπλέκουν την ελικοβα-

κτηριδιακή λοίμωξη στην πρόκληση ενός τροποποιημένου 
αθηρογόνου λιπιδαιμικού προφίλ, το οποίο με τη σειρά του 
μπορεί να οδηγήσει σε ΣΝ . Υπάρχουν ωστόσο έρευνες των 
οποίων τα ευρήματα δε στηρίζουν την υπόθεση μιας H . pylori 
επαγόμενης δυσλιπιδαιμίας . Οι Patel et al δεν επιβεβαίωσαν τη 
σχέση μεταξύ Η . pylori λοίμωξης και επιπέδων ολικής χολη-
στερόλης ή τριγλυκεριδίων75 . Η έλλειψη συσχέτισης μεταξύ 
H . pylori και επιπέδων λιπιδίων στον ορό διαπιστώθηκε σε 
δύο ακόμη έρευνες76,77 . Οι τρεις προαναφερθείσες μελέτες 
συμπεριλήφθηκαν σε μετα-ανάλυση δεκαοκτώ μελετών, 
από τους Danesh et al78 και τα αποτελέσματα που προέκυψαν 
δεν έδειξαν σχέση μεταξύ της H . pylori λοίμωξης και των 
συγκεντρώσεων ολικής χοληστερόλης ή τριγλυκεριδίων . 
Παρόμοια αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν και από τον Gillum, 
σε ομάδα ανδρών ηλικίας 40-74 ετών, σε σχέση με την HDL 
και τα τριγλυκερίδια36 . Σε μία προοπτική μελέτη 618 Ιαπώνων 
ασθενών με ΟΕΜ και 967 μαρτύρων, οι Kinjo et al δε διαπί-
στωσαν επίδραση της λοίμωξης στους κλασικούς παράγοντες 
κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της ολικής χοληστερόλης 
και της HDL79, ένα αποτέλεσμα που επιβεβαιώθηκε και από 
μελέτη σε ελληνικό πληθυσμό80 .

Οι μεταβολές στη συγκέντρωση των λιπιδίων του ορού, μετά 
από την εκρίζωση του H . pylori δεν επιβεβαιώθηκαν σε μερικές 
μελέτες . Οι Elizalde et al μελέτησαν ένα πληθυσμό 686 H . 
pylori θετικών ασθενών, σε σχέση με τα επίπεδα λιπιδίων . Από 
τη μελέτη αυτή, προέκυψε ότι η ελικοβακτηριδιακή λοίμωξη 
δεν επηρεάζει τα επίπεδα των λιπιδίων81 . Οι μεταβολές στα 
επίπεδα τριγλυκεριδίων, HDL, LDL, ολικής χοληστερόλης επίσης 
παρέμειναν μη σημαντικές μετά από την εκρίζωση του H . pylori 
στη μελέτη των Lu et al82, εξασθενώντας την πιθανή συσχέτιση 
ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης με λιπιδιακές μεταβολές .

Η. pylori και δείκτες φλεγμονής

Μελέτες με θετικά αποτελέσματα
Η χρόνια, χαμηλού βαθμού φλεγμονώδης διεργασία, που οδη-

γεί σε αθηροσκλήρωση, έχει προταθεί ως πιθανός μηχανισμός 
για την εμφάνιση Η . pylori επαγόμενης ΣΝ . Η υπόθεση αυτή 
έχει κερδίσει έδαφος, μετά τη δημοσίευση δεδομένων που 
αφορούν στην εύρεση αυξημένων συγκεντρώσεων δεικτών 
φλεγμονής, ως αποτέλεσμα λοίμωξης από Η . pylori . Αυξημένα 
επίπεδα ιντερλευκινης 6 (IL-6), παράγοντα νέκρωσης όγκου α 
(TNFa), IL-1b και IL-8 διαπιστώθηκαν στο γαστρικό βλεννογόνο 
σε πέντε διαφορετικές μελέτες83-87 . Υψηλότερα επίπεδα TNFa 
βρέθηκαν και στον ορό ασθενών με λοίμωξη από H . pylori στη 
μελέτη των Russo et al .88 . Επιπλέον, τα επίπεδα των κυκλο-
φορούντων TNFa, IL-1b, IL-8 μειώθηκαν σημαντικά μετά από 
επιτυχή εκρίζωση, σε ομάδα ασθενών που είχε υποβληθεί 
σε αγγειοπλαστική με μπαλόνι89 . Σε άλλη μελέτη, βρέθηκαν 
υψηλότερα επίπεδα κυκλοφορούντος TNFa, σε ασθενείς με 
Η . pylori θετική, χρόνια γαστρίτιδα, τα οποία υποχώρησαν στα 

επίπεδα των Η . pylori αρνητικών ασθενών, μετά την εκρίζωση 
του H . pylori90 .

Στον ορό παιδιών με ενεργό ελικοβακτηριδιακή λοίμωξη 
διαπιστώθηκε η παρουσία υψηλότερων του κανονικού επιπέ-
δων διαλυτού αγγειακού μορίου κυτταρικής προσκόλλησης 
1 (sVCAM-1)91, που είναι ένα προσκολλητικό μόριο το οποίο 
έχει συσχετισθεί με την εμφάνιση και τη βαρύτητα της ΣΝ92 . 
Η σχέση H . pylori λοίμωξης και ΣΝ επίσης διερευνήθηκε με 
έμφαση στον αριθμό των λευκοκυττάρων (WBC) και της C 
αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) . Οι Pieniazek et al διαπίστωσαν 
υψηλότερα επίπεδα CRP σε ασθενείς με ΣΝ και ελικοβακτηρι-
διακή λοίμωξη, σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες40 . Μια θετική 
συσχέτιση ανάμεσα στον τίτλο αντι-H . pylori IgG και στα επίπεδα 
της CRP διαπιστώθηκε, επίσης, σε ομάδα ασθενών με ασταθή 
στηθάγχη, σε μελέτη των Hara et al93, ενώ στη μελέτη των 
Kanbay et al, τα επίπεδα της CRP μειώθηκαν κατόπιν επιτυχούς 
εκρίζωσης του H . pylori74 .

Μελέτες με αρνητικά αποτελέσματα
Υπάρχουν ωστόσο εργασίες, οι οποίες δεν επιβεβαίωσαν τη 

σχέση μεταξύ της Η . pylori λοίμωξης και των επιπέδων της CRP . 
Σε δύο μελέτες δεν αποδείχτηκε επίδραση της λοίμωξης στις 
τιμές της CRP56,94 . Οι Brenner et al, βασισμένοι στα ευρήματά 
τους, πρότειναν την έλλειψη σχέσης μεταξύ της ελικοβακτη-
ριδιακής λοίμωξης και των τιμών της CRP και των λευκοκυττά-
ρων σε υγιείς ενήλικες95 . Στη διαπίστωση αυτή, κατέληξαν και 
άλλες μελέτες60,96,97 . Έλλειψη συσχέτισης διαπίστωσαν και οι 
Singh et al, σε μελέτη ασθενών με οξύ σύμβαμα ΣΝ και υγιών 
μαρτύρων, κατά την περίοδο παρακολούθησης: η παρουσία 
των CagA θετικών στελεχών δε συνδυαζόταν με αύξηση της 
CRP ή WBC42 . Οι Stone et al ανέφεραν ότι η θεραπεία ασθενών 
που είχαν υποστεί ΟΕΜ ή υπέφεραν από ασταθή στηθάγχη, 
με αμοξικιλλίνη, μετρονιδαζόλη και ομεπραζόλη, οδήγησε σε 
αισθητή μείωση των επιπέδων της CRP, αλλά το αποτέλεσμα 
αυτό αποδείχτηκε άσχετο με την H .pylori οροθετικότητα64 . 
Επιπλέον, οι Delanghe et al δε βρήκαν σχέση μεταξύ της ε-
λικοβακτηριδιακής λοίμωξης και της CRP, του Α αμυλοειδούς 
ορού ή της απτοσφαιρίνης ορού98 . Τέλος, στη Third National 
Health and Nutrition Examination Survey, διαπιστώθηκε ότι η 
H . pylori λοίμωξη δε συσχετίζεται με τη CRP ορού36 .

H. pylori και παράγοντες πήξης

Μελέτες με θετική επίδραση του H. pylori στους 
παράγοντες πήξης

Η υπόθεση ότι η λοίμωξη με H . pylori είναι δυνατό να επάγει 
αλλαγές στις παραμέτρους πήξης διερευνήθηκε σε αρκετές 
έρευνες, σε σχέση με το ινωδογόνο, τα κλάσματα προθρομβίνης, 
τον αναστολέα ενεργοποίησης πλασμινογόνου 1 (PAI-1), τον 
παράγοντα πήξης VII και τον παράγοντα von Willebrand (vWF) . 
Οι Patel et al διαπίστωσαν συσχέτιση ανάμεσα στην οροθετι-
κότητα για Η . pylori και τις συγκεντρώσεις του ινωδογόνου σε 
ασθενείς με ΣΝ75 . Ακόμη, οι Basili et al έδειξαν ότι ασθενείς με 
Η . pylori θετική γαστρίτιδα είχαν υψηλότερα επίπεδα ινωδογό-
νου σε σχέση με Η . pylori αρνητικούς μάρτυρες (Ρ=0 .0004)99 . 
Μάλιστα οι υψηλότερες τιμές ινωδογόνου υποχώρησαν ση-
μαντικά κατόπιν αντιβιοτικής θεραπείας, σε μια μελέτη από 
τους Torgano et al100 . Επιτυχής εκρίζωση του H . pylori οδήγησε 
σε μείωση των τιμών του ινωδογόνου σε δύο ξεχωριστές 
μελέτες, σε ασθενείς με συμπτωματική ΣΝ101 και ΑΕΕ102, αντί-
στοιχα .  Υπάρχουν ακόμη αναφορές για υψηλότερες τιμές των 
κλασμάτων προθρομβίνης 1+2, σε άτομα με H . pylori θετική 
γαστρίτιδα, σε σχέση με εκείνα με Η . pylori αρνητική γαστρίτιδα 
και Η . pylori αρνητικούς υγιείς μάρτυρες (Ρ<0 .05) . Επιπλέον, 
τα επίπεδα των κλασμάτων προθρομβίνης 1+2 υποχώρησαν 
αισθητά κατά τη διάρκεια των δύο μηνών που ακολούθησαν 
τη θεραπεία εκρίζωσης(Ρ=0 .03)90 . Οι Elizalde et al έδειξαν 
ότι η H . pylori λοίμωξη επάγει σε ποντικούς τη συσσώρευση 
αιμοπεταλίων102 . Επιπροσθέτως, μετά από βλάβη στο ενδο-
θήλιο αρτηριολίων ποντικών, διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση 
του αριθμού των αιμοπεταλιακών εμβόλων στην υποομάδα 
των πειραματόζωων με χρόνια H . pylori λοίμωξη σε σχέση με 
εκείνη των H . pylori αρνητικών103 . Σε άλλη μελέτη, βρέθηκε ότι 
ορισμένα στελέχη Η . pylori προσδένουν τον vWF, επάγοντας 
τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων μέσω αλληλεπίδρασης με 
την γλυκοζο-φωσφορο-ισομεράση b (GPIb)104 .

Μελέτες με αμφίβολη επίδραση του H. pylori 
στους παράγοντες πήξης

Σε άλλες μελέτες δεν κατέστη δυνατή η σύνδεση του Η . pylori 
με καταστάσεις υπερπηκτικότητας . Οι Murray et al διαπίστωσαν 
ασθενή αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη λοίμωξη από H . pylori 
και τα επίπεδα του ινωδογόνου (Ρ=0 .02)66, ενώ οι Ossei-Gerning 
et al δεν επιβεβαίωσαν οποιαδήποτε σχέση μεταξύ της παρου-
σίας του H . pylori και των επιπέδων ινωδογόνου, PAI-1, vWF ή 
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του παράγοντα VII στον ορό ασθενών που υπεβλήθησαν σε 
στεφανιογραφία105 . Οι Wald et al επίσης απέτυχαν να αναδείξουν 
σημαντική διαφορά στη συγκέντρωση ινωδογόνου μεταξύ Η . 
pylori θετικών και Η . pylori αρνητικών ατόμων77 . Οι Koenig et al 
επίσης δε διαπίστωσαν συσχέτιση μεταξύ Η . pylori και επιπέδων 
ινωδογόνου ή ιξώδους του πλάσματος61 . Έλλειψη συσχέτισης 
διαπιστώθηκε για τα θραύσματα προθρομβίνης (prothrombin 
cleavage fragments), αλλά και για το ινωδογόνο, στη μελέτη 
των Parente et al106, ενώ σε άλλες το ινωδογόνο δε φάνηκε 
να συσχετίζεται με τον τίτλο των αντι-H . pylori αντισωμάτων107 
ή με την παρουσία CagA θετικων στελεχών του Η . pylori42 .  Η 
μείωση των επιπέδων ινωδογόνου μετά από εκρίζωση του H . 
pylori αμφισβητήθηκε από σειρά μελετών . Οι Schweeger et 
al δεν επιβεβαίωσαν μείωση των επιπέδων του ινωδογόνου 
κατόπιν εκρίζωσης108, ενώ οι Stone et al έδειξαν ότι η πτώση 
της συγκέντρωσης ινωδογόνου μετά τη χορήγηση αντιβιοτικών 
ήταν ανεξάρτητη της H . pylori οροθετικότητας64 . Οι Lu et al δεν 
ανέδειξαν οποιαδήποτε μεταβολή σε παράγοντες, όπως ο ιστι-
κός ενεργοποιητής του πλασμινογόνου (t-PA), PAI-1, ινωδογόνο 
και D-dimers, μετά από επιτυχή εκρίζωση σε άτομα με Η . pylori 
θετική γαστρίτιδα82 . Τέλος, οι Elizalde et al διαπίστωσαν ότι η 
παρουσία του H . Pylori, αλλά και η εκρίζωσή του, σε ασθενείς 
που εμφάνισαν στηθάγχη ή ΕΜ δε συσχετιζόταν με σημαντικές 
μεταβολές σε δείκτες ενεργοποίησης αιμοπεταλίων όπως η 
P-selectin ή στην έκφραση των CD62P, CD63 και CD41 στην 
επιφάνεια των αιμοπεταλίων109 .

Αbstract

The idea of an atherogenic process, induced by Helicobacter 
pylori has been studied intensively over the last years . 
Despite the fact that the reports on this matter show a 
great variety: epidemiologic studies, studies with focus on 
lipids, coagulation parameters, markers of inflammation, 
homocysteine levels, H . pylori DNA, oxidative alterations, 
cross-reactivity, vasoconstrictors and vasodilators, they 
have failed to facilitate the determination of a widely 
accepted mechanism through which H . pylori infection can 
result in coronary heart disease . The potential mechanisms 
for the establishment of a H . pylori-induced coronary 
heart disease that have been proposed implicate chronic 
systemic inflammation, molecular mimicry, oxidative stress, 
endothelial dysfunction, direct effect on atherosclerotic 
plaques, as well as changes in risk factors for coronary heart 
disease . In conclusion, further studies in the direction of 
the host’s genetic susceptibility as well as towards novel risk 
factors for coronary heart disease may be needed, so that 
new potential mechanisms of a H . pylori-induced coronary 
heart disease could be determined .
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