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Να παρουσιάσουμε αναδρομική μελέτη 225 

ατόμων  που προσήλθαν στο τμήμα μας για 

μέτρηση του ΙΜΤ στις καρωτίδες και να 

συσχετίσουμε τα αποτελέσματα με τις τιμές 

ομοκυστεΐνης  του αίματος τους.

ΣΚΟΠΟΣ 



ΥΛΙΚΟ
Στο διάστημα 2012-2014 προσήλθαν στο τμήμα μας, 225 άτομα ηλικίας 50-60 ετών, 
μη καπνίζοντες και χωρίς ιστορικό:

 Στεφανιαίας νόσου, περιφερικής αρτηριοπάθειας ή ΑΕΕ. 

 Yπέρτασης

 Σακχαρώδους διαβήτη

 Υπερχοληστεριναιμίας , υπερλιπιδαιμίας

 Φλεβικής θρόμβωσης
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Έγινε μέτρηση του ΙΜΤ του τοιχώματος των 

καρωτίδων  σε  περιοχές χαμηλού  Shear 

stress (στροβιλώδης ροή) με την χρήση 

υπερήχων καθώς και m-mode στις θέσεις: 

Α. 1 cm από τον καρωτιδικό διχασμό  στο 

οπίσθιο τοίχωμα της  κοινής καρωτίδας

Β. στον βολβό των έσω καρωτίδων 

Γ. στην  έκφυση της έξω καρωτίδας.

 Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν για 

βιοχημικές εξετάσεις αίματος σχετικά με τα 

επίπεδα χοληστερίνης,  τριγλυκεριδίων,  

ομοκυστεϊνης, σακχάρου,  κρεατινίνης,  

λιποπρωτείνης α  και  γενική αίματος.
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Shear stress για laminar flow : Τ= - η v / r και Shear stress για

στροβιλώδη ροή (περιοχή καρωτιδικού βολβού) : Τ=4 η vmean / r2

όπου η=η γλοιότητα του αίματος, v=η ταχύτητα ροής του αίματος,

r=η ακτίνα του αυλού της καρωτίδας. Το μεταβαλλόμενο shear stress

έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων,

η οποία προκαλεί μία σειρά κυτταρικών και μοριακών αντιδράσεων

στο αρτηριακό τοίχωμα (Nerem 1993). Οι μεταβολές αυτές σε

συνδυασμό με υπέρμετρη εναπόθεση λιπιδίων στο αρτηριακό

τοίχωμα, οδηγούν αρχικά στην πάχυνση του ΙΜΤ και ακολούθως

στην ανάπτυξη της αθηρωματικής πλάκας.

Shear  

stress



Έσω χιτώνας :Ενδοθήλιο + Βασική

Μεμβράνη  :  Intima

Μέσος χιτώνας : Ελαστικές  ίνες   και

λεία  μυϊκά  κύτταρα : Media 

Έξω χιτώνας : Κολλαγόνο   και

ελαστικές ίνες :  Αdventitia

Η αύξηση του πάχους του ΙΜΤ θεωρείται ως προκλινική  εκδήλωση της  αθηροσκλήρυνσης 

γιατί σχετίζεται με την παρουσία ιδίων παραγόντων κινδύνου.

O’ Leary et al : N Eng J Med 340: 14-22 , 1999

Το όφελος από τη μέτρηση του ΙΜΤ είναι μεγάλο διότι έχει προγνωστικό χαρακτήρα για

μελλοντική εμφάνιση εγκεφαλικών επεισοδίων, στεφανιαίας νόσου, περιφερικής

αρτηριοπάθειας, ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής.

Davis et al: Circulation 104:2815-2819, 2001 
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΤΟΙΧΩΜΑ   ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ



 Στα άτομα (116 άτομα) με φυσιολογική τιμή ομοκυστεΐνης αίματος  (έως  15 

μmol/l ή μικρή αύξηση  (έως  19) της ομοκυστεΐνης το ΙΜΤ ήταν  0,8mm

 Ενώ  σε  άτομα  (7 άτομα) με ομοκυστεΐνη   μεταξύ  20-25 μmol/l το  ΙΜΤ  ήταν  

0,9-1,1mm

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Μετρία πάχυνση του ΙΜΤ Μικρός περιορισμός της 
κινητικότητας του τοιχώματος
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Συμπτωματικά  άτομα  (2 άνδρες) με  

τιμή ομοκυστεΐνη ς >25 μmol/l είχαν 

τιμές   ΙΜΤ  > 1,2  (και συνεπώς 

παρουσία αθηρωματικής πλάκας ) 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Είναι γνωστό  όταν  αυξάνουν σημαντικά τα  

επίπεδα  ομοκυστεΐνης στο  αίμα αυξάνει  η 

γλοιότητα  του  αίματος  με  αποτέλεσμα την 

αύξηση των δυνάμεων τριβής του αίματος 

πάνω στο τοίχωμα της καρωτίδας ειδικά στα 

σημεία της στροβιλώδους ροής και συνεπώς 

αρχικά αύξηση του ΙΜΤ  στα σημεία αυτά και 

ακολούθως αθηροσκλήρυνση. Στην 

αναδρομική μελέτη μας αποδεικνύεται η 

συσχέτιση αυτή μεταξύ αύξησης ομοκυστεΐνης 

και αύξησης του ΙΜΤ και σχηματισμό 

αθηρωματικής πλάκας, επιβεβαιώνοντας την  

προγνωστική  αξία  μέτρησης  του  ΙΜΤ  σε  

περιπτώσεις  αύξησης  των  τιμών  

ομοκυστεΐνης  αίματος .  


