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O ρόλος των ορμονών του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης στην αρτηριακή σκληρία*
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Περιληψη
Η γενικευμένη σκλήρυνση των αγγείων ως σήμα κατατεθέν της φυσιολογικής γήρανσης έχει αναγνωριστεί ακόμη και σε αρχαία ιστορικά κείμενα. Συνεχίζει, ωστόσο να αποτελεί αντικείμενο παρατήρησης και έρευνας κυρίως
λόγω συσχέτισης της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Η ενεργοποίηση του
σύστηματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης (ΣΡΑΑ) είναι γνωστό ότι
εμπλέκεται στον έλεγχο της υπέρτασης. Παράλληλα, μελέτες in vitro και σε
πειραματόζωα και λιγότερο σε ανθρώπους καταδεικνύουν την επίδραση
ΣΡΑΑ στην αύξηση της αρτηριακής σκληρίας με μηχανισμούς που βλάπτουν
κυρίως τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων. Η παρούσα ανασκόπηση συνοψίζει τα μέχρι τώρα δεδομένα σχετικά με τις ορμόνες του άξονα και ιδίως της αλδοστερόνης στην αρτηριακή σκληρία.
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Oι μεσαίες και μεγάλες αρτηρίες με την πάροδο των ετών επηρεάζονται από δύο διαφορετικές αλλά σχετιζόμενες νοσογόνες
διαδικασίες: την αθηροσκλήρωση που χαρακτηρίζεται από συσσώρευση λιπιδίων, φλεγμονή, ίνωση και τοπικό σχηματισμό πλακών και την αρτηριοσκλήρυνση, δηλαδή τις σχετιζόμενες με την ηλικία και τα μεταβολικά νοσήματα δομικές αλλαγές στο αρτηριακό τοίχωμα που σχετίζονται με αυξημένη αρτηριακή σκληρία. Με
την αύξηση της ηλικίας παρατηρείται επασβέστωση είτε στον έσω
είτε στο μέσο χιτώνα του αρτηριακού τοιχώματος: η πρώτη σχετίζεται με την αθηροσκλήρωση ενώ η δεύτερη με την αρτηριοσκλήρυνση. Κυρίως η επασβέστωση του μέσου χιτώνα φαίνεται να αυξάνει την αρτηριακή σκληρία1. Παράλληλα εκφυλιστικές αλλοιώσεις στις ελαστικές ίνες του αγγειακού τοιχώματος που προηγούνται της αρτηριακής σκληρίας καθιστούν τα αγγεία περισσότερο
ευπαθή στην επασβέστωση, υποδεικνύοντας την ύπαρξη φαύλου
κύκλου μεταξύ των δύο διαδικασιών1-3.
Η αρτηριακή σκληρία αποτελεί ανεξάρτητος σημαντικός προγνωστικός παράγοντας κινδύνου για στεφανιαία νόσο και καρδιαγγειακού θανάτου4-6.
Συμβάλλει σημαντικά σε καρδιαγγειακές νόσους σε ηλικιω* Το πρωτόκολλο έχει χρηματοδοτηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης.

16

Αρτηριακή Υπέρταση, 25, 1

μένα άτομα7-11 και συνδέεται θετικά με τη συστολική υπέρταση12, τη στεφανιαία νόσο, τα αγγειακά
εγγεφαλικά6, την καρδιακή ανεπάρκεια13 και την
κολπική μαρμαρυγή14. Η αρτηριακή σκληρία αναγνωρίζεται σήμερα ως μια σημαντική συνέπεια της
γήρανσης που έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί επιβλαβείς αγγειακές εκδηλώσεις όπως ο διαβήτης, η
αθηροσκλήρωση και η νεφρική νόσος μεταξύ άλλων15. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια σταθερή αύξηση
στην επίπτωση και τον επιπολασμό των δεικτών αγγειακής ακαμψίας σε αυτές τις συνθήκες και αυτοί
είναι συνήθως η πίεση παλμού και η μεμονωμένη
συστολική υπέρταση16-19.
Μελέτες δείχνουν ότι η αλδοστερόνη παίζει
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας, μυοκαρδιακής ίνωσης και ενδοθηλιακής
δυσλειτουργίας συμβάλλοντας έτσι στην αρτηριακή σκληρία.
Η παρούσα ανασκόπηση συνοψίζει τα μέχρι
τώρα δεδομένα σχετικά με τις ορμόνες του άξονα
και ιδίως της αλδοστερόνης στην αρτηριακή σκληρία.
Oρμονεσ του αξονα και αρτηριακη
σκληρια-μηχανισμοι
Το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης (RAS) ή
το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης
(RAAS) είναι ένα σύστημα ορμονών που ρυθμίζει
την αρτηριακή πίεση και την ισορροπία των υγρών20.
Όταν η νεφρική αιμάτωση είναι μειωμένη, τα
νεφρικά παρασπειραματικά κύτταρα μετατρέπουν
την προρενίνη (ήδη παρούσα στο αίμα), σε ρενίνη
και την εκκρίνουν απευθείας στην κυκλοφορία. Η
ρενίνη του πλάσματος πραγματοποιεί τη μετατροπή του αγγειοτενσινογόνου που απελευθερώνεται
από το ήπαρ σε αγγειοτενσίνη Ι21. Η αγγειοτενσίνη Ι μετατρέπεται στη συνέχεια σε αγγειοτενσίνη
II από το μετατρεπτικό ενζύμο της αγγειοτενσίνης,
ένζυμο που βρίσκεται στους πνεύμονες. Η αγγειοτενσίνη II είναι ένα ισχυρό αγγειο-ενεργό πεπτίδιο που προκαλεί σύσπαση των αιμοφόρων αγγείων, με αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης του αίματος22. Η αγγειοτενσίνη ΙΙ διεγείρει επίσης την
έκκριση της ορμόνης αλδοστερόνης από το φλοιό
των επινεφριδίων. Η αλδοστερόνη αυξάνει την επαναπορρόφηση νατρίου και νερού από τα νεφρικά σωληνάρια, με αποτέλεσμα αύξηση του όγκου

των εξωκυττάριων υγρών του σώματος, που αυξάνει επίσης την αρτηριακή πίεση.
Η σχέση των δύο ορμονών πιο συχνά περιγράφεται με το λόγο της ρενίνης προς την αλδοστερόνη (aldosterone to renin ratio-ARR). Αύξηση του λόγου αυτού δηλώνει απρόσφορη έκκριση
αλδοστερόνης και αλατοευαισθησία ακόμα και όταν τα επίπεδα των ορμονών είναι φυσιολογικά.
Η μελέτη Framingham ανέδειξε τα επίπεδα
της ρενίνης και αλδοστερόνης ως ένα κληρονομικό
χαρακτηριστικό και έδειξε ότι υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ του ARR και του κινδύνου να
εμφανιστεί υπέρταση22,23. Επίσης ο δείκτης ARR
βρέθηκε να είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου σε μία ομάδα ιαπώνων
μετά από 18 έτη παρακολούθησης24.
O πρωτοπαθείς αλδοστερονισμός (ΠΑ) είναι
η συχνότερη αιτία δευτεροπαθούς υπέρτασης με επικράτηση 19% σε μέτρια προς σοβαρή υπέρταση25 μεταξύ των ασθενών που εισάγονται σε κέντρα υπέρτασης.
Μπορεί να διακριθεί σε ιδιοπαθή υπερπλασία των επινεφριδίων, σε αδένωμα που παράγει
αλδοστερόνη (σπάνια καρκίνωμα), και σε σπάνιες
οικογενείς μορφές.
Η ταξινόμηση αυτή διευκολύνει τον εντοπισμό
των δυνητικά χειρουργικά ιάσιμων περιπτώσεων.
Θεραπεία του πρωτοπαθούς αλδοστερονισμού αποτελεί η ετερόπλευρη επινεφριδεκτομή ή
χορήγηση ανταγωνιστών των αλατοκορτικοειδών,
τα οποία μειώνουν την επιβλαβή επίδραση της αλδοστερόνης στο καρδιαγγειακό σύστημα26.
Σύμφωνα με τον Hans Oberleithner η αλδοστερόνη δρα όχι μόνο στα επιθηλιακά κύτταρα του
νεφρού και του εντέρου αλλά και σε μη επιθηλιακά σημεία στον εγκέφαλο, την καρδιά και στα αγγεία. Πιο συγκεκριμένα σε επίπεδο ενδοθηλίου
φαίνεται να προκαλούνται διαταραχές στην ελαστίνη και το κολλαγόνο, φλεγμονώδης αντίδραση
των κυττάρων, υπερτροφία των λείων μυϊκών κυττάρων με τελικό αποτέλεσμα την μυϊκή ακαμψία27.
Το νεφρικό και το αγγειακό επιθήλιο έχουν κοινά
χαρακτηριστικά. Εκφράζουν υποδοχείς αλατοκορτικοειδών και διαύλους νατρίου. Επιπλέον το ενδοθήλιο απαντά στην αμιλορίδη. Παρατηρήθηκε
αύξηση της ακαμψίας των ενδοθηλιακών κυττάρων σε θεραπεία με αλδοστερόνη, λόγω αυξημένης πίεσης στο κορυφαίο τμήμα της μεμβράνης.
Αυξημένη κυτταρική ακαμψία αναμένεται σύμφω-
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να με το νόμο Laplace. H τάση στην μεμβράνη θα έπρεπε να αυξάνει με την αύξηση της κυτταρικής
διαμέτρου. Εκτός αυτής της «βιοφυσικής εξήγησης»
της προκαλούμενης από την αλδοστερόνη η ακαμψία των ενδοθηλιακών κυττάρων μπορεί επίσης να
εξηγηθεί από την τροποποίηση των NADH/NADPH
εξαρτώμενων οξειδασών και/ή το μονοπάτι της συνθάσης του νιτρικού οξειδίου. Προφανώς η αλδοστερονοεπαγόμενη παραγωγή ανιόντος υπεροξειδίου
θα μπορούσε να προκαλέσει σκλήρυνση των ενδοθηλιακών κυττάρων με άγνωστους προς το παρόν
μοριακούς μηχανισμούς. Μπορούμε να υποθέσουμε
πως κατά την έκθεση στην αλδοστερόνη ένα μικρό
ποσοστό κυτταρικών συνάψεων δεν μπορεί να ανεχθεί τις αυξημένες μηχανικές δυνάμεις (π.χ. τάση
κυτταρικών μεμβρανών) και ως εκ τούτου αναπτύσονται χάσματα. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ενδοθηλιακή δυσλειτουργία που παρατηρείται στον υπεραλοστερονισμό7,26,28-31.
Μελέτες της δράσης των ορμονών του άξονα
στην αρτηριακή σκληρία in vitro και σε πειραματόζωα.
In vitro μελέτες σε καλλιέργειες ανθρωπίνων
ενδοθηλιακών κυττάρων έδειξαν πως η αλδοστερόνη αυξάνει τον όγκο, την ακραία επιφάνεια και την
κυτταρική ακαμψία. Αναδείχθηκαν κενά μεταξύ
των κυτταρικών συνάψεων καθώς και αύξηση της εναπόθεσης πρωτεϊνών κάτω από τη στοιβάδα των
ενδοθηλιακών κυττάρων. Συμπερασματικά, η αλδοστερόνη αναδιαμορφώνει το ανθρώπινο ενδοθήλιο
in vitro.

Εικόνα 1. Δομικές και λειτουργικές αλλαγές στο ενδοθήλιο
που προκαλούνται από την αλδοστερόνη. Τα κύτταρα
αναπτύσσονται σε μέγεθος και επιφάνεια ενώ ο αριθμός
των κυττάρων ανά τμήμα του ενδοθηλίου μειώνεται. Η
κυτταρική επιπέδωση προκαλεί αυξημένη τάση στην
κυτταρική μεμβράνη και το σχηματισμό μεσοκυττάριων
χασμάτων. Τα κύτταρα γίνονται άκαμπτα και παρατηρείται μη εκλεκτική ενδοθηλιακή απώλεια ουσιών32.
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In vitro μελέτες επίσης ανέδειξαν την προκαλούμενη από την αλδοστερόνη συσσώρευση διαφορετικών τύπων κολλαγόνων ινών και αυξητικών
παραγόντων στα αγγειακά λεία μυϊκά κύτταρα33.
Έμμεση πληροφόρηση για τη σχέση της αλδοστερόνης παρέχεται από μελέτες σε πειραματόζωα.
Η επλερενόνη και η υδραλαζίνη εμπόδισαν την αυξημένη αναλογία μέσου-έσω χιτώνα σε ποντικούς
που υποβλήθηκαν σε φόρτηση με αλάτι. Στα ίδια
πειραματόζωα φάνηκε η επλερενόνη να δύναται να
αποτρέψει την αυξημένη αγγειακή ακαμψία34.
μελετεσ τησ δρασησ των ορμονων
του αξονα στην αρτηριακη σκληρια
σε ανθρωΠουσ
Περιορισμένα δεδομένα παρέχονται για συσχέτιση αλδοστερόνης και αρτηριακής σκληρίας
σε ανθρώπους λόγω του μικρού αριθμού μελετών.
Λόγω αδυναμίας χειρουργικής προσέγγισης
της αορτής για αιμοδυναμικές μετρήσεις, έμμεσοι
τρόποι και τεχνικές έχουν εξελιχθεί για να αξιολογηθεί η ελαστικότητα της αορτής και ειδικότερα η
αρτηριακή σκληρία. Μερικές από αυτές τις τεχνικές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση κεντρικής αρτηριακής ακαμψίας, ενώ άλλοι, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ελαστικότητα περιφερικών
αγγείων πιο προσιτών σε μέτρηση. O Cooper et al
εξέτασαν τη συσχέτιση της κυκλοφορούσας αλδοστερόνης με την αρτηριακή σκληρία σε νορμοτασικούς υπέρβαρους και παχύσαρκους νεαρούς ενήλικες35. Εξέτασαν δείγμα νεαρών ενηλίκων με
ΒΜΙ 32,5±3,9 Kg/m2 (mean±sd) και συμπέραναν
πως τα επίπεδα αλδοστερόνης του ορού παίζουν
ρόλο στη φλεγμονώδη αντίδραση του αγγειακού
τοιχώματος και την αορτική σκληρία των συγκεκριμένων ασθενών35,36.
O Rosa et al διερεύνησαν την επίδραση της υπερπαραγωγής αλδοστερόνης στην περιφερική αρτηριακή σκληρία, σε ασθενείς με ΠΑ σε σύγκριση
με ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση. Σαράντα εννέα
ασθενείς με επιβεβαιωμένο ΠΑ και 49 ασθενείς με
ιδιοπαθή υπέρταση εξισώθηκαν ως προς την ηλικία,
πίεση του αίματος, το δείκτη μάζας σώματος, λιπιδαιμικό προφίλ και τη γλυκόζη νηστείας. Τόσο η περιφερική όσο και η κεντρική PWV ήταν σημαντικά
υψηλότερη σε ασθενείς ΠΑ σε σύγκριση με τους ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση, ενώ η κλινική αρτηριακή πίεση ήταν παρόμοια. Τα επίπεδα αλδοστε-
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ρόνης πλάσματος ήταν ο κύριος προγνωστικός δείκτης της περιφερικής PWV σε ΠΑ. Τα δεδομένα
δείχνουν ότι η υπερπαραγωγή της αλδοστερόνης
της ΠΑ δεν επηρεάζει κατά προτίμηση το κεντρικό
αρτηριακό σύστημα. H ινοβλαστική επίδραση των
υψηλότερων επίπεδων της αλδοστερόνης προκαλεί
αλλαγές σε κεντρικές ελαστικού τύπου καθώς και
περιφερικές μυϊκού τύπου αρτηρίες με επακόλουθη
αύξηση της αρτηριακής σκληρίας33.
Η ομάδα του Shapiro έχει ερευνήσει μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ της υπερβολικής αλδοστερόνης, που αντικατοπτρίζεται στην αυξημένη αναλογία αλδοστερόνης: ρενίνης (aldosterone to renin
ratio, ARR) και της ταχύτητας του σφυγμικού κύματος (pulse wave velocity, PWV) σε νεαρούς υγιείς
ενήλικες. Εξήντα άτομα αξιολογήθηκαν για το προφίλ των λιπιδίων, γλυκόζης, hs-CRP, ρενίνης και αλδοστερόνης. Η PWV μετρήθηκε χρησιμοποιώντας
Sphygmocor (έκδοση 7 • 1, AtCor Ιατρική, Σίδνεϊ,
Αυστραλία). Η ARR συσχετίστηκε σημαντικά με
την PWV (r = 0,298, Ρ = 0,02). Η ARR φάνηκε να
μην σχετίζεται με τις ανθρωπομετρικές μεταβλητές,
την αρτηριακή πίεση, τις μεταβολικές και φλεγμονώδεις παραμέτρους. Εν κατακλείδι, η ARR συσχετίστηκε σημαντικά με PWV και μπορεί η αλδοστερόνη να έχει άμεσες επιδράσεις στο αγγειακό τοίχωμα, οι οποίες δεν σχετίζονται με αλλαγές σε συμβατικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου37.
Από την cross-sectional μελέτη των Wolfgang et
al υποδεικνύεται θετική συσχέτιση της σκλήρυνσης
όλων των αρτηριών με βιοδείκτες ενεργοποίησης
του ΣΡΑΑ, του αναστολέα-1 ενεργοποίησης του
πλασμινογόνου με την κεντρική αρτηριακή σκληρία
και την c-αντιδρώσα πρωτεΐνη με την ανάκλαση του
κύματος. Αυτές οι παρατηρήσεις υποστηρίζουν τη
σκέψη διαφορετικών επιδράσεων των βιολογικών
οδών στις μετρήσεις της αγγειακής σκληρίας38.
συμΠερασμα
Η ακαμψία στο μεγαλύτερο κεντρικό αρτηριακό
σύστημα, δηλαδή το αορτικό δένδρο, συμβάλλει σημαντικά στα καρδιαγγειακά νοσήματα σε ηλικιωμένα
άτομα και συσχετίζεται με τη συστολική υπέρταση,
στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή
ανεπάρκεια και κολπική μαρμαρυγή, που είναι οι κύριες αιτίες θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες. Έτσι,
λιγότερο επεμβατικές και πιο ακριβείς μετρήσεις της
αρτηριακής σκληρίας έχουν αναπτυχθεί, οι οποίες

αποδεικνύονται χρήσιμες ως διαγνωστικά μέσα, παθοφυσιολογικοί και προγνωστικοί δείκτες νόσου.
Η ιδιοπαθής υπέρταση συνδέεται με αναδιαμόρφωση των μεγάλων και μικρών αγγείων που επηρεάζει την καρδιαγγειακή πρόγνωση.
Διαχρονική παρακολούθηση των υπερτασικών
ασθενών έδειξε μείωση της σκληρίας των μεγάλων
αγγείων εν μέρει ανεξάρτητα από τη μείωση της πίεσης του αίματος, γεγονός που υποδηλώνει ειδικές
φαρμακολογικές επιδράσεις της αντιυπερτασικής
θεραπείας. Oι αναστολείς του συστήματος ρενίνηςαγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης ανήκουν στους παράγοντες που έχουν αποδειχθεί ότι επηρεάζουν την αγγειακή αναδιαμόρφωση σε μεγαλύτερο βαθμό.
Η τροποποίηση του τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής άσκησης και της μείωσης
του βάρους, βελτιώνει επίσης την αναδιαμόρφωση
μεγάλων και μικρών αγγείων.
Νέα αντιυπερτασικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των αναστολέων της νεπριλυσίνης που
σχετίζονται με έναν αναστολέα του υποδοχέα της
αγγειοτενσίνης, των αναστολέων της συνθάσης της
αλδοστερόνης και νέες τεχνικές όπως η νεφρική
συμπαθητική απονεύρωση39 και διέγερση τασεοϋποδοχέων, μπορούν να έχουν ευεργετικές επιδράσεις στην αγγειακή αναδιαμόρφωση και είναι επί
του παρόντος υπό αξιολόγηση.
Summary
Zebekakis P, Pikilidou M, Kladas G, Hatzis G. The
role of the renin-angiotensin-aldosterone axis
hormones on arterial stiffness. Arterial Hypertension 2016; 25: 15-20.
Vascular stiffening as a sign of aging has already
been recognized even through ancient historic texts.
As arterial stiffening is correlated with cardiovascular
diseases, it remains really interesting for scientists.
Activation of renin-angiotensin-aldosterone system
(RAAS) is related to regulation of arterial hypertension. Many studies in vitro and laboratory animals
and less in human specimens seem to prove the
relationship between RAAS and arterial stiffening
through mechanisms that damage the endothelial cells.
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