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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
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Στεφανιαία νόσος και 
Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Υπάρχει σχέση;

Λοίμωξη από H. pylori

Η λοίμωξη από H. pylori επηρεάζει τα επίπεδα 
ομοκυστεΐνης

Η λοίμωξη από Η . pylori είχε προταθεί ως γενεσιουργός 
αιτία αύξησης των επιπέδων ομοκυστεΐνης, εφόσον μειώνει 
την απορρόφηση του φυλλικού οξέος110 και της βιταμίνης 
B12111 . Η υπόθεση αυτή υποστηρίχτηκε κυρίως από την 
εργασία των Tamura et al, στην οποία υπάρχουν αναφορές 
για μειωμένα επίπεδα βιταμίνης Β12 (Ρ=0 .02), φυλλικού 
οξέος (Ρ=0 .046), αλλά και υψηλότερες τιμές ομοκυστεΐνης 
(Ρ=0 .01) σε ασθενείς με H . pylori λοίμωξη, σε σύγκριση με 
άτομα με αρνητική ιστολογική εξέταση για H . pylori112 .

H λοίμωξη από H. pylori δεν επηρεάζει τα 
επίπεδα ομοκυστεΐνης

Παρόλα αυτά, η σχετική βιβλιογραφία στη συντριπτική της 
πλειοψηφία δε στηρίζει την παραπάνω υπόθεση . Τρεις ανε-
ξάρτητες μελέτες δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές στα επίπεδα ομοκυστεΐνης, ανάμεσα 
σε ασθενείς με ελικοβακτηριδιακή λοίμωξη και σε εκείνους 
χωρίς λοίμωξη (Ρ=0 .30, Ρ=0 .98, Ρ=0 .63 αντίστοιχα)62,113,114 . 
Το ίδιο ισχύει και για την εργασία των Leung et al, οι οποίοι 
δεν παρατήρησαν σημαντική απόκλιση στη συγκέντρωση της 
ομοκυστεΐνης στον ορό μεταξύ H . pylori θετικών και H . pylori 
αρνητικών ατόμων (Ρ=0 .16), αλλά ούτε και κάποια στατιστικά 
σημαντική μεταβολή των επιπέδων της εν λόγω ουσίας μετά 
την επιτυχή εκρίζωση του H . pylori115 . Τέλος, οι Kowalski et al 
διαπίστωσαν ότι η επιτυχής εκρίζωση του H . pylori δεν επιδρούσε 
στα επίπεδα ομοκυστεΐνης ασθενών που είχαν υποβληθεί σε 
στεφανιογραφία89 .

Το H. pylori στις αθηρωματικές πλάκες

Μελέτες που επιβεβαιώνουν την υπόθεση
Η πιθανή εμπλοκή του H . pylori σε αθηρωματικές διεργασίες 

αποτέλεσε αντικείμενο ερευνητικής δραστηριότητας, η οποία 
στόχευε στην ανίχνευση H . pylori DNA στις αθηρωματικές 
πλάκες, μέσω PCR . Οι Farsak et al μελέτησαν 46 αρτηριακά 
δείγματα από τμήματα με αθηρωματικές βλάβες, καθώς και 39 
δείγματα από υγιείς περιοχές της ανιούσας αορτής, τα οποία 
χρησίμευσαν ως δείγματα ελέγχου . H . pylori DNA βρέθηκε 
μέσω PCR σε 17 από τα 46 αθηρωματικά δείγματα και σε 
κανένα από τα δείγματα ελέγχου (Ρ<0 .001)116 . Οι Kowalski et 
al, σε δύο ξεχωριστές μελέτες, ανέφεραν ότι 22 από τους 46 
συνολικά ασθενείς με ΣΝ βρέθηκαν θετικοί για Η . pylori DNA, 
σε υλικό από αθηρωματικές πλάκες, σε αντίθεση με τους 19 
υγιείς μάρτυρες όπου δε διαπιστώθηκε η ύπαρξη H . pylori 
DNA σε παρόμοιο υλικό . Επιπλέον, σε 11 από τους 14 CagA 
θετικούς ασθενείς, στην ομάδα της ΣΝ, ανιχνεύθηκε το DNA 
του βακτηρίου (Ρ=0 .015)89,117 . 

Συσχέτιση ανάμεσα στην παρουσία Η . pylori DNA και προη-
γηθέντος ΟΕΜ (Ρ=0 .008) ή ασταθούς στηθάγχης (Ρ<0 .001), 
στους ασθενείς με ΣΝ ήταν ένα ακόμη από τα ευρήματα της 
παραπάνω μελέτης117 . Οι Ameriso et al διαπίστωσαν την ύπαρξη 
Η . pylori DNA, μέσω PCR, σε 20 από τα 38 δείγματα αθηρωματι-
κών πλακών που μελέτησαν και κατέγραψαν ανοσοϊστοχημικές 
ενδείξεις ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης σε 10 από τις 20, θετικές 
για H . pylori DNA, πλάκες118 . Σε μία άλλη ερευνητική προσπάθεια, 
από τους Kaplan et al, H . pylori DNA ανιχνεύθηκε σε 9, από 52 
συνολικά, αθηρωματικά δείγματα από καρωτίδες, αλλά σε 
κανένα από τα μακροσκοπικά υγιή τμήματα του τοιχώματος 
της ανιούσας αορτής (Ρ=0 .003)119 . 

Οι Rassu et al διαπίστωσαν την ύπαρξη H . pylori DNA σε 4 από 
τις 18 αθηρωματικές πλάκες που είχαν εκταμεί από διαφορετικές 
αρτηρίες120, ενώ οι Adiloglu et al ανέφεραν ότι βρέθηκε DNA 
του βακτηρίου σε 3 από τα 14 αθηροσκληρωτικά δείγματα στε-
φανιαίων αρτηριών και σε 1 από τα 15 δείγματα έσω μαστικών 
αρτηριών που χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες121 .

Μελέτες που απορρίπτουν την υπόθεση
Εντούτοις, υπάρχουν δημοσιευμένες μελέτες οι οποίες 

δεν επιβεβαιώνουν την ύπαρξη γονιδιακού υλικού του Η . 
pylori σε αθηρωματικές βλάβες . Οι Danesh et al κατάφεραν 
να ανιχνεύσουν, μέσω PCR, H . pylori DNA μόνο σε 1 από τα 
39 δείγματα καρωτιδικών αθηρωματικών πλακών122 . Επίσης, 
DNA του βακτηρίου δεν ανευρέθηκε σε αθηρωματική πλά-
κα μετά ενδαρτηρεκτομή στα πλαίσια αορτοστεφανιαίας 
παράκαμψης, στην εργασία των Sulewska et al123 . Τέλος, 
στη μελέτη των Kaklikkaya et al δε διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
Η . pylori DNA σε δείγματα αθηρωματικής πλάκας από 21 
ασθενείς με αορτολαγόνια απόφραξη124 .

Μηχανισμοί διασταυρούμενης αντίδρασης

Μελέτες που αναδεικνύουν θετική συσχέτιση
Στηριζόμενοι στην υπόθεση ότι μια ανοσολογική απόκριση, 

κινητοποιημένη από την αναγνώριση αντιγονικών στόχων επί του 
H . pylori, οι οποίοι και μοιάζουν με ενδογενή πρωτεϊνικά μόρια, 
είναι δυνατό να επάγει φαινόμενα διασταυρούμενης αντίδρασης, 
ορισμένοι ερευνητές στράφηκαν προς τη μελέτη των πρωτεϊ-
νών θερμικού στρες (heat shock proteins-hsps), οι οποίες είναι 
παρούσες και σε ανθρώπους . Η παρουσία αντισωμάτων έναντι 
της hsp60, αλλά και των αντίστοιχων αντι-μυκοβακτηριδιακών 
hsp65 (anti-mhsp65) έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με αθηροσκλή-
ρωση στις καρωτιδικές125 και στεφανιαίες αρτηρίες126 . 

Σε μια διπλή τυφλή μελέτη, όπου 100 ασθενείς με H . pylori 
λοίμωξη τυχαιοποιήθηκαν ως προς τη λήψη σχήματος εκρίζω-
σης H . pylori ή placebo, διαπιστώθηκε σημαντική μείωση στους 
τίτλους των αντισωμάτων έναντι hsp65, κατόπιν επιτυχούς 
εκρίζωσης (Ρ=0 .033)127, ενώ άλλη μελέτη πέτυχε να συσχετίσει 
τα αυξημένα επίπεδα του διαλυτού στον ορό κλάσματος της 
hsp60 με την ελικοβακτηριδιακή λοίμωξη128 . Συσχέτιση διαπι-
στώθηκε και μεταξύ των αντισωμάτων έναντι mhsp65 και της 
οροθετικότητας για H . pylori, σε δύο διαφορετικές μελέτες129,130 . 
Επιπλέον, οι τίτλοι των αντισωμάτων έναντι mhsp65 φάνηκαν 
να συσχετίζονται με την Η . pylori λοίμωξη (Ρ=0 .004), αποτέ-
λεσμα το οποίο παρέμεινε στατιστικά σημαντικό και κατόπιν 
διόρθωσης ως προς τους παράγοντες κινδύνου για ΣΝ και την 
οροθετικότητα για άλλα παθογόνα (OR:3 .1, 95%CI:1 .4-6 .6)131 . 
Ενδιαφέρουσα είναι και η παρατήρηση, στην ίδια μελέτη, ότι 
τα αυξημένα επίπεδα αντισωμάτων έναντι mhsp65 σχετίζονταν 
με σημαντική επασβέστωση των στεφανιαίων αγγείων, ακόμη 
και μετά από διόρθωση ως προς παράγοντες κινδύνου για ΣΝ 
(Ρ=0 .037) . 

Τα αντι-CagA αντισώματα έχει δειχθεί ότι παρουσιάζουν δια-
σταυρούμενη αντίδραση με το κυτταρόπλασμα και τον πυρήνα 
λείων μυικών κυττάρων, τόσο από τον ομφάλιο λώρο, όσο και 
από αθηροσκληρωτικά τμήματα αγγείων, όπως και με το κυτ-
ταρόπλασμα ινοβλαστόμορφων κυττάρων του έσω χιτώνα από 
αθηρωματικά τμήματα, αλλά και με τις κυτταρικές μεμβράνες 
ενδοθηλιακών κυττάρων . Μάλιστα, τα αντι-CagA αντισώματα 
ανοσοπροσδιόρισαν δύο αντιγόνα υψηλού μοριακού βάρους, 
160 και 180 kDa, τα οποία αντιστοιχούν σε λυσίνες (lysates) 
φυσιολογικών αλλά και αθηρωματικών αρτηριών132 .

Μελέτες που αναδεικνύουν αρνητική συσχέτιση
Ωστόσο, σε μελέτη που συμπεριελάμβανε 312 ασθενείς 

και 479 μάρτυρες, δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση 
μεταξύ αντισωμάτων έναντι hsp60 και ΣΝ, κατόπιν διόρθωσης 
ως προς την ηλικία, το δείκτη μάζας σώματος, το μορφωτικό 
επίπεδο, το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ, την αρτηριακή 
υπέρταση, το σακχαρώδη διαβήτη και τα επιπέδα της HDL (OR: 
1 .28, 95%CI: 0 .90-1 .81)133 .

Άλλες μελέτες

Σύμφωνα με τη θεωρία της οξειδωτικής τροποποίησης για 
την αθηροσκλήρωση (oxidative modification hypothesis), η 
οξείδωση της LDL είναι ένα συμβάν που λαμβάνει χώρα σχετικά 
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νωρίς στη διεργασία της αθηρογένεσης και η 
οξειδωμένη LDL (ox-LDL) συνεισφέρει στην 
όλη διαδικασία134 . Την πιθανότητα εμπλοκής 
της λοίμωξης από το H . pylori στην επαγωγή 
τέτοιων οξειδωτικών μεταβολών διερεύνησαν 
οι Kayo et al, οι οποίοι δε διαπίστωσαν σχέση 
μεταξύ των επιπέδων της ox-LDL στο πλάσμα 
και της λοίμωξης από το ελικοβακτηρίδιο135 . 

Δε συνέβη όμως το ίδιο στη μελέτη των 
Chang et al, οι οποίοι έδειξαν ότι η επιτυχής 
εκρίζωση του Η . pylori οδήγησε σε σημαντική 
μείωση των επιπέδων (Ρ<0 .01) της ενδο-
θηλίνης 1 (ET-1), ενός αγγειοσυσπαστικού 
παράγοντα που απελευθερώνεται από τα 
ενδοθηλιακά κύτταρα, καθώς και σε άνοδο των 
επιπέδων των νιτρωδών αγγειοδιασταλτικών 
παραγόντων του ενδοθηλίου (p<0 .05)136 . 
Η επαγόμενη από το Η . pylori ενδοθηλιακή 
δυσλειτουργία μελετήθηκε ακόμη από τους 
Prasad et al, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την 
αγγειοδιασταλτική απόκριση των στεφανιαίων 
αρτηριών στην ακετυλοχολίνη (ACH) ως δεί-
κτη της ενδοθηλιακής λειτουργίας . Σύμφωνα 
με τα ευρήματα τους, η μικροαγγειακή και η 
επικαρδιακή αγγειοδιαστολή με ACH αποδεί-
χτηκε μικρότερη σε Η . pylori οροθετικά άτομα, 
αγγίζοντας στατιστική σημαντικότητα για τη 
μικροκυκλοφορία (Ρ=0 .002)137 .

Συμπεράσματα

Όπως προκύπτει από την παράθεση μιας 
σειράς μελετών που, αν και διαφορετικές ως 
προς τον υπό μελέτη παράγοντα κινδύνου, 
εντάσσονται όλες στο πεδίο έρευνας της 
σχέσης της λοίμωξης από H  . pylori με τη 
ΣΝ, τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα . 
Υπάρχουν ωστόσο δεδομένα, τα οποία δεν 
είναι δυνατό να αγνοηθούν, όπως η παρου-
σία H . pylori DNA σε αθηρωματικές πλάκες, η 
παρουσία αντισωμάτων έναντι των hsps σε 
ασθενείς με ΣΝ, καθώς και η διασταυρούμενη 
αντίδραση τέτοιων αντισωμάτων με τμήματα 
αγγείων .

Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η άποψη 
των Rechcinski et al, οι οποίοι, στηριζόμενοι στα 
αποτελέσματα από δύο ξεχωριστές μελέτες, 
πρότειναν την εντατική χυμική ανοσολογική α-
πάντηση έναντι των αντιγόνων του H . Pylori, ως 
γενεσιουργό αιτία της αθηροσκλήρωσης138,139 . 
Η αυξημένη αυτή ανοσολογική απόκριση επιβε-
βαιώθηκε από τους Grebowska et al, οι οποίοι 
και ενέπλεξαν στη διεργασία την προδιάθεση 
του ξενιστή να αντιδρά σε αντιγόνα τύπου 
Lewis (στο λιποπολυσακχαριδικό τοίχωμα του 
H . pylori), με αποτέλεσμα να προάγεται η 
σύνθεση IgG αντισώματων140 . Ενδιαφέρον 
εμφανίζει και η παρατήρηση των Candore et 
al οτι μια συγκεκριμένη μεταλλαγή στο μόριο 
TLR4 (Toll-like receptor 4), ένα λιποπολυσακ-
χαριδικό υποδοχέα που πυροδοτεί έμφυτη 
ανοσολογική απόκριση έναντι Gram- βακτηρί-
ων, εμφανίζεται σε χαμηλότερη συχνότητα σε 
άτομα που έχουν υποστεί ΟΕΜ σε σχέση με 
υγιείς μάρτυρες141 . Αυτός ο TLR4 ASP299GLY 
πολυμορφισμός σχετίζεται με μια πιο αδύναμη 
ανοσοαπόκριση και με χαμηλότερα επίπεδα IL-
6, γεγονός που σημαίνει ότι άτομα με αυτόν τον 
πολυμορφισμό έχουν λιγότερες πιθανότητες 
να αναπτύξουν καρδιαγγειακή νόσο . 

Ωστόσο, περισσότερες έρευνες προς την 
κατεύθυνση της αλληλεπίδρασης του H . pylori 
και της γενετικής προδιάθεσης του ξενιστή, η ο-
ποία και θα μπορούσε να καθορίζει τον τύπο και 
την ένταση της υπεύθυνης για την πρόκληση 
ΣΝ ανοσολογικής-φλεγμονώδους απόκρισης, 
ίσως είναι περισσότερο διαφωτιστικές . Η ανα-
ζήτηση σχέσης μεταξύ των επονομαζόμενων 
νεότερων παραγόντων κινδύνου για ΣΝ, όπως 
οι δείκτες οξειδωτικού στρες, παράγοντες του 
συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης, μόρια 
σχετιζόμενα με ενδοθηλιοεπαγόμενη αγγει-
οδιαστολή-αγγειοσύσπαση, πρωτεΐνες που 
μετέχουν στην αγγειακή ανακατασκευή και 
της λοίμωξης από το Η . pylori ίσως αποφέρει 
καρπούς . 

Επιπλέον, η συσχέτιση των αντι-mhsp65 
αντισωμάτων, τα οποία εμφανίζονται αυξημένα 
σε Η . pylori οροθετικούς ασθενείς με εκσε-
σημασμένη επασβέστωση των στεφανιαίων 
αγγείων131, ίσως να δικαιολογεί μια στροφή 
τόσο προς τη διερεύνηση, μέσω αξονικής 
τομογραφίας δέσμης ηλεκτρονίων (ΕΒCT), 
ασθενών με ΣΝ και λοίμωξη από H . Pylori, 
όσο και προς τη μελέτη παραγόντων που 
μετέχουν στην επασβεστωτική διεργασία142 . Το 
συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα 
ανασκόπηση είναι ότι η εμπλοκή της λοίμωξης 
από H . pylori στην παθογένεση της ΣΝ είναι 
ένα ζήτημα που παραμένει πάντα επίκαιρο και 
απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, ώστε να προσ-
διοριστεί ένας κοινά αποδεκτός μηχανισμός 
μιας Η . pylori επαγόμενης αθηροσκλήρωσης 
των στεφανιαίων αρτηριών .
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