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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ

 Εκλεκτική διαπερατότητα

 Ρύθμιση αγγειακού τόνου

 Ελεγχος μηχανισμών πήξεως

 Ρύθμιση αγγειακής αύξησης

 Ελεγχος φλεγμονής

 Ρύθμιση καρδιακής λειτουργίας



ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

Μέσω συνδέσεων των ενδοθηλιακών κυττάρων με τη βοήθεια 

μορίων του υπενδοθηλιακού χώρου

 ιντεγκρίνες VLA-2 και VLA-3

 λαμινίνη

 φιμπρονεκτίνη-θρομβοσπονδίνη 

 γλυκοζοαμινογλυκάνες (θειϊκή ηπαρίνη)

 πρωτεάσες (μεταλλοπρωτεάσες, κολλαγενάσες,  ελαστάσες, 

γελατινάσες)

 αναστολείς πρωτεασών



ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

Συμμετέχει στην ρύθμιση της εισόδου τόσο της φυσικής όσο

και της οξειδωμένης LDL-χοληστερόλης από το αίμα στον 

υπενδοθηλιακό χώρο

Lin et al  Arteriosclerosis 1989;9:230-236



ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΝΟΥ

Αγγειοδιασταλτικές ουσίες

Οξείδιο του αζώτου (ΝΟ)

Προστακυκλίνη (PgI2)

Παράγων επαναπολώσεως 

(EDHP)

 Βραδυκινίνη

Αγγειοσυσπαστικές ουσίες

 Ενδοθηλίνη

 Αγγειοτασίνη ΙΙ

Θρομβοξάνη Α2

 Ανιόν υπεροξειδίου



ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΝΟΥ

Μηχανισμός παραγωγής ΝΟ

Το NO απελευθερώνεται σε απάντηση ποικιλίας 

ερεθισμάτων:

 Διατμητική τάση (shear stress).

 Διέγερση κατάλληλων υποδοχέων των ενδοθηλιακών 

κυττάρων από:

 ακετυλοχολίνη, ουσία P, βραδυκινίνη

 σεροτονίνη, ADP, θρομβίνη

 αγγειοτενσίνη, νορεπινεφρίνη, ισταμίνη



ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΝΟΥ

Μηχανισμός παραγωγής ΝΟ

Εισροή ιόντων Ca++ στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων

 Αύξηση των ενδοκυττάριων ιόντων Ca++

 Αύξηση της cNOS η οποία καταλύει την αντίδραση:

 L-αργινίνη+Μοριακό Οξυγόνο σε L-κιτρουλίνη+NO





ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Υπερλιπιδαιμία

Κάπνισμα

Αρτηριακή Υπέρταση

Σακχαρώδης Διαβήτης

 (+) Κληρονομικό ιστορικό

Ηλικία

Καθιστική ζωή



ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ

Η λόγω τραυματισμού ή βλάβης τροποποιημένη ενδοθηλιακή

λειτουργία που είναι δυνατό να προκαλέσει την εμφάνιση

νοσηρών καταστάσεων

Χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας μεταξύ:

4 Αγγειοσυσπαστικών και αγγειοχαλαρωτικών παραγόντων

4 Αντι- και προπηκτικών μηχανισμών

4 Αυξητικών παραγόντων και αναστολέων της αύξησης 



Φυσιολογικό αρτηριακό τοίχωμα



Ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας

Normal

Fatty streak

Foam cells

Lipid-rich 

plaque

Lipid core

Fibrous cap

Thrombus







Recommendations for population-based approaches to
smokingand other tobaccouse (1)

www.escardio.org/guidelines



























Μείωση LDL με διαιτητικές παρεμβάσεις

Dietary component Dietary change

Approximate 

LDL cholesterol

reduction in %

Plant sterols 2–2.5 g/day 10

Saturated fat <7% of energy 5–10

Viscous fiber 5–10 g/day 5

Soy protein 25 g/day 3–5

Body weight 

maintenance 
Lose ~5 kg 5

Adapted from: Jenkins et al. Curr Opin Lipidol 2000, Weggemans and Trautwein Eur J Clin Nutr

2003, Katan et al. Mayo Clin Proc 2003



Η χοληστερίνη στο έντερο

Biliary cholesterol

600-1000 mg/day

Reabsorption

50%

Excretion

50%

Grundy, 1990



Οι φυτικές στερόλες μειώνουν την 

απορρόφηση χοληστερίνης στο έντερο

Sterol Stanol
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*Significant compared to control spread

1. As measured with the dual stable isotope ratio method with 13C- (oral) and D7 -Cholesterol (iv)

Jones et al. J Lipid Res 2000

1.8 g/d plant sterols/stanols 

3 week intervention



Παρακολούθηση 1 έτους δείχνει 

σταθερό υπολιπιδαιμικό αποτέλεσμα

*Significantly different from control

Hendriks et al. Eur J Clin Nutr 2003

Control spread

Plant sterol-enriched 

spread (1.6 g/d)
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185 adults,

20 g/day spread

Average 6%

LDL cholesterol reduction



~2 g of φυτικών στερολών μπορούν να βρεθούν σε:

 150 apples (where each weighs 100 g)

 83 oranges (where each weighs 100 g)

 210 carrots (where a carrot weighs 60 g)

 425 tomatoes (where a tomato weighs 100 g) 

 11 cups of peanuts

 70 slices of wholemeal bread



Σόγια και δυσλιπιδαιμίες

▪ Χαρακτηρίζεται από σημαντική περιεκτικότητα 

πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής αξίας, ανάλογης εκείνης 

των πρωτεϊνών του κρέατος και των γαλακτοκομικών.

▪ Όμως, και σε αντίθεση με τα ζωικά προϊόντα, δεν 

περιέχει παρά μόνο μικρή ποσότητα των ανθυγιεινών 

κορεσμένων λιπαρών οξέων: μόνο το 12-14% των 

λιπαρών οξέων της σόγιας είναι κορεσμένα ενώ το 

μεγαλύτερο ποσοστό είναι μονοακόρεστα (23%) και 

πολυακόρεστα (63%).



Σόγια και δυσλιπιδαιμίες

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής 

Εταιρείας (2011):

Οι τροφές που περιέχουν σόγια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση ζωικών με φυτικές

πρωτεϊνες πλούσιες σε ακόρεστα λιπαρά με αναμενόμενη

μια μείωση της τάξης του 3-5% της κακής LDL-

χοληστερίνης σε άτομα που έχουν αυξημένη χοληστερίνη.



Potential Mechanisms by which Ω-3 may Reduce 

Risk for CVD

• Lowers triglyceride concentrations

▪ Antiarrhythmic

• Antithrombotic

• Antiatherosclerotic

• Anti-inflammatory

• Improves endothelial function

• Lowers blood pressure

▪ LVH Regression

▪ Improves heart metabolism during ischaemia

▪ Decreases interstitial myocardial fibrosis

















“Superior doctors prevent the disease.

Mediocre doctors treat the disease before evident.

Inferior doctors treat the full blown disease.”

Huang Dee: Nai - Ching (2600 B.C. 1st Chinese Medical Text)



Thank you for your attention!


