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4Πανεπιστημιακή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η άνοια τύπου Alzheimer είναι μια νευροεκφυλιστική νόσος, η οποία
χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση και τη συσσώρευση εξωκυττάριων
γεροντικών πλακών β αμυλοειδούς (Αβ42) και ενδοκυτταρικών
νευροϊνιδιακών
τολυπίων,
τα
οποία
σχηματίζονται
από
υπερφωσφορυλιωμένες ισομορφές της πρωτεϊνης τ.
Ένας αριθμός γνωστών παραγόντων κινδύνου έχει ταυτοποιηθεί για
την εμφάνιση της άνοιας. Άλλοι μη κλασικοί παράγοντες κινδύνου δεν
έχουν διερευνηθεί επαρκώς.
Για αυτό πραγματοποιήσαμε μια κλινική μελέτη ασθενών-μαρτύρων
με σκοπό να αξιολογήσουμε τη δυνητική συσχέτιση και αυτών, ως
παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση άνοιας.

ΜΕΘΟΔΟΣ
Συνολικά εξετάστηκαν 225 άτομα {(110 άνδρες και 115 γυναίκες,
μέσος όρος ηλικίας: 74.1±6.8 (SD)}. Από αυτά 55 άτομα διαγνώστηκαν
με άνοια (με νόσο Alzheimer: 40 και με άνοια αγγειακού τύπου: 15), 27
άνδρες και 28 γυναίκες (μέσος όρος ηλικίας: 77.2±6.2 (SD) και 170 άτομα
χωρίς άνοια, 83 άνδρες και 87 γυναίκες (μέσος όρος ηλικίας: 73.2±6.8
SD).
Η συσχέτιση των παραγόντων κινδύνου με την άνοια μελετήθηκε με
τη μέθοδο της λογιστικής παλινδρόμησης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα κλινική μελέτη έδειξε ότι η ηλικία, τα τριγλυκερίδια, το
κάπνισμα, το αλκοόλ και ο δείκτης μάζας σώματος είχε στατιστικά
σημαντική θετική ή αρνητική συσχέτιση με την άνοια, ενώ οι υπόλοιπες
μεταβλητές έδειξαν στατιστικά μη σημαντικές συσχετίσεις με την άνοια.
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Η ηλικία εμφάνισε στατιστικά σημαντική θετική επίπτωση στην εμφάνιση άνοιας.
Τα τριγλυκερίδια, το κάπνισμα, το αλκοόλ και ο δείκτης μάζας σώματος παρουσίασαν στατιστικά σημαντική αντίστροφη συσχέτιση με την άνοια αντιστοίχως.
Το φύλο εμφάνισε στατιστικά μη σημαντική αντίστροφη συσχέτιση με την άνοια.
Η συστολική και η διαστολική πίεση εμφάνισαν στατιστικά μη σημαντική συσχέτιση με την άνοια.
Η υπέρταση παρουσίασε στατιστικά μη σημαντική θετική συσχέτιση με την άνοια.
Η ολική χοληστερόλη και η δυσλιπιδαιμία παρουσίασαν στατιστικά μη σημαντική συσχέτιση με την άνοια.
Η γλυκόζη του αίματος, ο σακχαρώδης διαβήτης και το ύψος εμφάνισαν στατιστικά μη σημαντική συσχέτιση με την άνοια αντιστοίχως.
Η ενδοφθάλμια πίεση (ΕΟΠ) στο δεξί και στο αριστερό μάτι εμφάνισαν στατιστικά μη σημαντική συσχέτιση με την άνοια.
Η αναλογία C/D στο δεξί και στο αριστερό μάτι έδειξαν στατιστικά μη σημαντική θετική συσχέτιση με την άνοια.
Το χρόνιο γλαύκωμα έδειξε στατιστικά μη σημαντική θετική συσχέτιση με την άνοια.
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