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Η λοίμωξη COVID-19 σχετίζεται με την παρουσία καρδιαγγειακής και 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: Η λοίμωξη COVID-19 έχει συσχετιστεί με αυξημένη αρτηριακή σκληρία και με 
διαταραχές στην ενδοθηλιακή και καρδιακή λειτουργία. Η φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες έχουν 
αναφερθεί ως πιθανοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση 
πρώιμων αλλαγών στην αρτηριακή σκληρία και στους δείκτες ενδοθηλιακής και μυοκαρδιακής 
λειτουργίας 4 μήνες μετά την αποδρομή της νόσου. 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην μελέτη συμπεριλήφθηκαν 70 ασθενείς 4 μήνες μετά τη λοίμωξη COVID-
19, 70 ασθενείς με γνωστή υπέρταση και 70 φυσιολογικά άτομα παρόμοιας ηλικίας και φύλου. Σε 
κάθε ασθενή μελετήθηκε: α) η καρωτιδο-μηριαία ταχύτητα του σφυγμικού κύματος (PWV-Complior 
ALAM) και η κεντρική συστολική αρτηριακή πίεση (cSBP), β) το Perfused boundary Region (PBR) των 
υπογλώσσιων αγγείων (υποδηλώνει το πάχος του ενδοθηλιακού γλυκοκάλυκα) με την τεχνική 
Sideview Dark field Imaging (Microscan, Glucocheck), γ) η στεφανιαία εφεδρεία ροής (CFR) με την 
Doppler ηχωκαρδιογραφία δ) η συνολική επιμήκη μυοκαρδιακή παραμόρφωση της αριστερής κοιλίας 
(GLS) ε) η ενδοθηλιοεξαρτώμενη αγγειοδιαστολή  της βραγχιονίου αρτηρίας (FMD) και ζ) τα επίπεδα 
πλάσματος μαλονοδιαλδεΰδης (MDA) ως δείκτη οξειδωτικού στρες. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς που νοσηλευτήκαν με νόσο COVID-19 παρουσίασαν παρόμοιες τιμές 
CFR και FMD με τους υπερτασικούς, αλλά μειωμένες σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Οι ασθενείς 
COVID-19 και οι υπερτασικοί είχαν υψηλότερες τιμές PBR, PWV και cSBP συγκριτικά με την ομάδα 
ελέγχου. Επιπλέον, οι ασθενείς COVID-19 και οι υπερτασικοί παρουσίαζαν επηρεασμένες τιμές GLS 
σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Τα επίπεδα MDA στο πλάσμα ήταν σημαντικά αυξημένα στους 
ασθενείς COVID-19 συγκριτικά τόσο με τους υπερτασικούς όσο και με την ομάδα ελέγχου (Πίνακας 
1). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η λοίμωξη COVID-19 μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στη στεφανιαία ροή, στην 
αγγειακή και στην ενδοθηλιακή λειτουργία η οποία παραμένει 4 μήνες μετά την αποδρομή της νόσου 
και σχετίζεται με επηρεασμένη καρδιακή λειτουργία. Η 10-πλάσια αύξηση των επιπέδων MDA στους 
ασθενείς COVID-19 υποδηλώνει το οξειδωτικό στρες ως πιθανό παθοφυσιολογικό μηχανισμό 



 

 


