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Η αθηροσκληρωτική νόσος των μεγάλων αρτηριών που 
τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο είναι μια συχνή αιτία 
ισχαιμικών αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (ΑΕΕ) και 
εντοπίζεται συνήθως στους διχασμούς των εξωκρανιακών 
αγγείων. Η ενδοκρανιακή αθηροσκλήρωση επίσης, ευθύνεται 
για έναν σημαντικό αριθμό ισχαιμικών ΑΕΕ. Μέχρι πρότινος 
ήταν υποεκτιμημένη λόγω της μη επαρκούς διερεύνησης 
των ασθενών που υπέστησαν ένα ισχαιμικό ΑΕΕ. Σε νεκρο-
τομικές μελέτες σε ασθενείς που πέθαναν μετά από ΑΕΕ 
βρέθηκε σαν αιτία μέχρι και στο 6% των περιπτώσεων. 
Σήμερα υπολογίζεται ότι η ενδοκρανιακή αθηροσκλήρωση 
ευθύνεται για το 5-10% των ΑΕΕ σε άτομα της λευκής φυλής, 
το 15%-20% των ατόμων που ανήκουν στη μαύρη φυλή, 
ενώ αποτελούν το πιο συχνό αίτιο ΑΕΕ στους Ασιάτες σε 
ποσοστό 30%-50%. Ανευρίσκεται κυρίως στους διχασμούς 
των μεγάλων ενδοκρανιακών αρτηριακών στελεχών όπως 
είναι η έσω καρωτίδα, η μέση εγκεφαλική αρτηρία, η σπον-
δυλική αρτηρία και η βασική αρτηρία.

Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί ισχαιμικών ΑΕΕ λόγω 
ενδοκρανιακής αθηροσκλήρωσης (Εικόνα 1). Οι βασικοί μη-
χανισμοί με τους οποίους η ενδοκρανιακή αθηροσκλήρωση 
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μπορεί να οδηγήσει σε ισχαιμικό ΑΕΕ, δηλαδή διαταραχή 
της αιμάτωσης τμήματος του εγκεφάλου και δημιουργία 
εμφράκτου είναι: α) εμβολή αθηρωματικού υλικού από μια 
ενδοκρανιακή αρτηρία σε περιφερικότερη αρτηρία (πιο 
συχνά στο σπονδυλοβασικό σύστημα), β) in situ αθηρο-
θρόμβωση, γ) σημαντική στένωση του αυλού που οδηγεί 
σε αιμοδυναμική διαταραχή και έμφρακτα λόγω χαμηλής 
ροής και δ) απόφραξη μικρών κλάδων (branch disease) 
λόγω μικροαθηρώματος.
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Ενδοκρανιακή αθηροσκλήρωση και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

ΕΙκόνΑ 1. Τρεις περιπτώσεις ασθενών με ενδοκρανιακή αθηρο-
σκλήρωση (Μαγνητική τομογραφία και μαγνητική αγγειογραφία).

(Α) Στένωση της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (ΜΕΑ) και έμφρακτο 
στον άνω κλάδο της ΜΕΑ. (Β) Πλήρης απόφραξη της βασικής αρτηρίας 
και έμφρακτο στη γέφυρα αριστερά. (Γ) Έμφρακτο στη γέφυρα αρι-
στερά (branch disease) χωρίς στένωση της βασικής αρτηρίας (micro 
atheroma) (Αρχείο της Τhe Athens Stroke Data Bank).
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ΠΑρΑγόνΤΕς κΙνδύνόύ
Οι παράγοντες κινδύνου είναι οι ίδιοι με την εξωκρανιακή 

αθηροσκλήρωση: η μεγάλη ηλικία, η αρτηριακή υπέρταση, 
το κάπνισμα, η υπερλιπιδαιμία/δυσλιπιδαιμία και ο σακχα-
ρώδης διαβήτης. Μεταξύ των τροποποιήσιμων παραγόντων 
κινδύνου η μέση συστολική αρτηριακή πίεση >140 mm Hg 
και η μέση τιμή χοληστερόλης >200 mg/dL φαίνεται ότι 
σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο υποτροπιαζόντων AEE 
και άλλων αγγειακών συμβαμάτων.

δΙΑγνωςΗ
Εκτός από την απεικόνιση του εγκεφάλου με CT scan ή 

MRI, απαιτείται λεπτομερής έλεγχος των ενδοκρανιακών 
και εξωκρανιακών αγγειακών στελεχών. Η διάγνωση μπορεί 
να γίνει με μη επεμβατικές απεικονιστικές τεχνικές όπως 
το διακρανιακό υπερηχογράφημα (transcranial Doppler, 
TCD), την αξονική αγγειογραφία (CTA), και τη μαγνητική 
αγγειογραφία (MRA) οι οποίες είναι εύκολα διαθέσιμες και 
ανεπίπλεκτες τεχνικές. Η ψηφιακή αγγειογραφία του εγκε-
φάλου (DSA) παραμένει η εξέταση αναφοράς για την ακριβή 
εντόπιση και αξιολόγηση του βαθμού των ενδοκράνιων 
στενώσεων (gold standard). Τα περισσότερα έμφρακτα 
λόγω ενδοκρανιακής αθηροσκλήρωσης ακόμα και τώρα 
κατατάσσονται στα κρυπτογενή έμφρακτα. Αυτό οφείλεται 
στο ότι πολύ γιατροί περιορίζονται στον έλεγχο των αγγείων 
τραχήλου με υπερηχογράφημα (triplex) και δεν επεκτείνουν 
τον έλεγχο στα ενδοκρανιακά αγγεία.

ΘΕρΑΠΕΙΑ όξΕΙΑς φΑςΗς
Η αντιμετώπιση των AEE σε οργανωμένη μονάδα αυξη-

μένης φροντίδας μειώνει την αναπηρία και τη θνητότητα 
των ασθενών και στους ασθενείς με ενδοκρανιακή αθη-
ροσκλήρωση. Η νοσηλεία στη μονάδα προλαβαίνει και 
θεραπεύει έγκαιρα τις επιπλοκές. Στην οξεία φάση ενός 
ισχαιμικού AEE από ενδοκρανιακή στένωση η θεραπεία 
εκλογής παραμένει η επαναιμάτωση της ισχαιμικής περιοχής 
με χορήγηση ενδοφλεβίως rtPA εφόσον ο ασθενής προσέλ-
θει εντός 4.5 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων και 
δεν έχει αντένδειξη για να λάβει θρομβολυτικό φάρμακο. 
Τα τελευταία 2 έτη η επιτυχής εφαρμογή της μηχανικής 
θρομβεκτομής (stent retrievers) έχει αλλάξει ριζικά την 
αντιμετώπιση των μέτριων και βαρέων ισχαιμικών AEE. Οι 
εξελιγμένες συσκευές-καθετήρες μπορεί να χρησιμοποιη-
θούν με ή χωρίς θρομβόλυση. Σε τελευταία μετανάλυση ο 
αριθμός των ασθενών που χρειάζεται να υποβληθούν σε 
μηχανική θρομβεκτομή για να μειωθεί η αναπηρία κατά 
1 μονάδα στην κλίμακα Rankin είναι 2,6. Η μέθοδος είναι 
ασφαλής και δεν προκαλεί περισσότερες αιμορραγίες από 
την χορήγηση από μόνης της θρομβολυτικής αγωγής (συ-
μπτωματική ενδοκρανιακή αιμορραγία 4.4% έναντι 4.3% της 
θρομβόλυσης). Περίπου ένα χρόνο πριν η American Heart 
Association και η American Stroke Association συνιστούν 
τη μέθοδο αυτή υπό ορισμένες προϋποθέσεις με ένδειξη 
Class I; Level of Evidence A. Ο χρόνος από την έναρξη των 
συμπτωμάτων μέχρι την εφαρμογή της μεθόδου πρέπει να 
είναι λιγότερο των 6 ωρών.

δΕύΤΕρόγΕνΗς ΠρόλΗψΗ
Η δευτερογενής πρόληψη στηρίζεται στην αντιμετώπιση 

των παραγόντων κινδύνου και στην αντιθρομβωτική αγωγή. 
Υπάρχουν μικρές διαφορές σε σχέση με την εξωκρανιακή 
αθηροθρομβωτική νόσο. Ασθενείς με υπέρταση θα πρέπει 
να λαμβάνουν ανθυπερτασική αγωγή με στόχο η αρτηριακή 
πίεση να είναι <140/90 mmHg (Class I; Level of Evidence 
B). Σε σχέση με την υπερλιπιδαιμία, αν και δεν υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα για την ενδοκρανιακή αθηροσκλήρωση, 
συστήνεται η χορήγηση στατινών με στόχο η LDL-χολ να 
είναι <100 mg/dL (Class I; Level of Evidence B). Αυτονόητο 
είναι ότι και οι λοιποί παράγοντες κινδύνου χρειάζεται να 
αντιμετωπισθούν εντατικά (διακοπή του καπνίσματος και του 
αλκοόλ, απώλεια σωματικού βάρους, άσκηση, μεσογειακή 
διατροφή). Ωστόσο υπάρχουν υποομάδες ασθενών στους 
οποίους παρά την εντατική τροποποίηση των παραγόντων 
κινδύνου ο κίνδυνος υποτροπής για νέο ΑΕΕ παραμένει 
υψηλός (έως και 15% ετησίως) ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
σημαντικής στένωσης (70%-99%) σε ένα από τα μεγάλα 
ενδοκρανιακά αγγεία.

Όσον αφορά την αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με 
ισχαιμικό ή παροδικό AEE λόγω στένωσης 70%-99% ενός 
μεγάλου ενδοκρανιακού αγγείου θα πρέπει να χορηγείται 
ασπιρίνη 100 mg και κλοπιδογρέλη για περίοδο 90 ημερών 
λόγω του μεγάλου κινδύνου πρώιμης υποτροπής (Class 
IIb; Level of Evidence B). Εν συνεχεία ο ασθενής μπορεί να 
λάβει ένα από τα άνω αντιαιμοπεταλιακά. Η αποτυχία της 
βαρφαρίνης καταδείχθηκε με την τυχαιοποιημένη μελέτη 
WASID που έδειξε ότι η δευτερογενής πρόληψη με αντιαι-
μοπεταλιακό φάρμακο (1300 mg ασπιρίνης ημερησίως) 
είχε την ίδια αποτελεσματικότητα ως προς την πρόληψη 
των ΑΕΕ και του θανάτου από αγγειακά αίτια. Οι μείζονες 
αιμορραγίες ήσαν λιγότερες στην ομάδα της βαρφαρίνης. 
Η αγγειοπλαστική και η τοποθέτηση stent σε άτομα με εν-
δοκρανιακή αθηροσκληρωτική νόσο σε μεγάλα αγγεία με 
στένωση της τάξης 70-99% απέτυχε να δείξει όφελος σε 2 
τυχαιοποιημένες μελέτες (SAMMPRIS και VISSIT). Συνεπώς 
ασθενείς με σημαντική ενδοκρανιακή νόσο θα πρέπει να 
τυχαίνουν της μεγίστης συντηρητικής αγωγής (best medical 
treatment). Παρόλα αυτά υπάρχουν υποομάδες ασθενών 
οι οποίοι παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο υποτροπής παρά 
την εντατική φαρμακευτική θεραπεία και τροποποίηση των 
παραγόντων κινδύνου. Η αποτελεσματικότερη δευτερογενής 
πρόληψη στους ασθενείς υψηλού κινδύνου για υποτροπή 
αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω έρευνας.
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Ασθένειες με ψυχοσωματική 
καταγωγή - Κατάθλιψη και άγχος  
«εχθροί» της καρδιάς. Η 
ψυχοσωματική ψυχοθεραπεία

Διαστάσεις «επιδημίας» έχουν πάρει οι ψυχοσωματικές 
ενοχλήσεις. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μισοί από τους προ-
σερχόμενους στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων έχουν 
εκδηλώσει ένα σωματικό σύμπτωμα, το οποίο σχετίζεται 
με την ψυχολογική τους κατάσταση. Γαστρίτιδες, ελκώδης 
κολίτιδα, διάρροιες, αρρυθμίες, διατροφικές διαταραχές, 
σεξουαλικά προβλήματα, ακόμη και άσθμα, είναι ορισμένα 
από αυτά τα συμπτώματα. Το στρες και η κατάθλιψη απο-
τελούν τις βασικότερες αιτίες για την εμφάνισή τους. Πολύ 
συνηθισμένες είναι οι εκδηλώσεις του άγχους από το πεπτικό, 
όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, οι καούρες και 
το σφίξιμο στο στομάχι. Μελέτες δείχνουν ότι άτομα με 
άγχος αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να πνιγούν κατά 
τη διάρκεια του φαγητού. Το στρες προκαλεί πολύ συχνά 
πονοκεφάλους, ζαλάδες και αρρυθμίες, ενώ είναι «υπεύθυνο» 
και για σεξουαλικά προβλήματα, 
όπως στυτική δυσλειτουργία και 
πόνο στη σεξουαλική επαφή. Οι 
ψυχοσωματικές παθήσεις εν-
δέχεται να παραπλανήσουν 
ακόμη και τους γιατρούς, 
καθώς τα συμπτώμα-
τά τους «μιμούνται» 
συμπτώματα άλλων 
ασθενειών1.

όΙ ΠΑΘόγόνΕς δΙΕργΑςΙΕς Των ψύχόςωΜΑΤΙκων 
ΑςΘΕνΕΙων

Η σύγχρονη ιατρική, στην κλινική και θεραπευτική πράξη 
καθώς και ερευνητικά, βασιζόμενη σε πολλαπλά ευρήματα 
και παρατηρήσεις, έχει αναγνωρίσει τη σημασία και την 
επίδραση διαφόρων ατομικών παραγόντων και καταστά-
σεων που χαρακτηρίζουν τον τρόπο ζωής και τον τρόπο 
ψυχικής λειτουργίας ενός ατόμου, στην εμφάνιση και την 
πορεία ή τις επιπλοκές ενός νοσήματος. Κυρίως, στις σχε-
τικές έρευνες αναδεικνύεται ο δυναμικός χαρακτήρας των 
ψυχοσωματικών διεργασιών και του τρόπου οργάνωσης 
που συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε ως υγεία, καθώς 
επίσης των παθογόνων ψυχοσωματικών διεργασιών των 
ασθενειών. Τομείς όπως η ανοσολογία, η καρδιολογία ή 
η ογκολογία, εξετάζουν ως θεραπευτικά ζητούμενα, την 

κατάσταση της ψυχικής υγείας των ασθενών. Η έννοια και 
η κλινική κατάσταση του stress, αποτελεί ίσως τον πλέον 
γνωστό και διερευνημένο παράγοντα στην ψυχοσωματική. 
Η σύνδεση αυτών των καταστάσεων με σωματικές παθήσεις 
έχει τεκμηριωθεί σε μεγάλο βαθμό στο επίπεδο των ψυχο-
νευρο-βιολογικών μηχανισμών. Η κλινική παρατήρηση 
καθώς και η θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση της 
ψυχαναλυτικής ψυχοσωματικής έδειξαν ότι η μορφή, οι 
λόγοι και οι συνθήκες ανάπτυξης παθογόνων μορφών ψυ-
χικής λειτουργίας, αγχωδών ή τραυματικών καταστάσεων, 
συνδέεται με τον υποκειμενικό τρόπο ψυχοσωματικής ανά-
πτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας στη διάρκεια της ζωής 
κάθε ατόμου. Η κατανόηση και η θεραπευτική προσέγγιση 
αυτών των στοιχείων συνθέτει το πεδίο της ψυχαναλυτικής 
ψυχοσωματικής.

Η ψυχοσωματική θεωρία του P. Marty, βασίζεται στην 
ψυχαναλυτική σκέψη και ιδίως στην οικονομική διάσταση 
της ψυχικής λειτουργίας. Οι βασικές γραμμές της ακολουθούν 
τις παρατηρήσεις του Freud για την τραυματική νεύρωση και 
την ενεστώσα νεύρωση τις οποίες διαφοροποίησε από τις 
μεταβιβαστικές νευρώσεις. Οι θέσεις του Marty απορρέουν 
από το αξίωμα ότι «ο άνθρωπος είναι εξ ορισμού ψυχοσω-
ματικός»2. Χαρακτηρίζονται από τις απόψεις του μονισμού 
ψυχισμού και σώματος, της εξελικτικής προσέγγισης και 
του νεοβιταλισμού. Δηλαδή τοποθετούν στη βάση της 
ψυχοσωματικής λειτουργίας μία ζωτική αρχή η οποία κινεί 
τις φυσικές διεργασίες της ζωής. Η εξελικτική και νεοβιτα-
λιστική κατεύθυνση της ψυχοσωματικής του Marty, θέτει 
μία εξ αρχής τάση προς την εξέλιξη και μία συνεπαγόμενη 
τάση προοδευτικής οργάνωσης. Η δυναμική μορφή που 
θα προσλάβει κάθε ξεχωριστή ψυχοσωματική οντότητα 
καθορίζεται από τις αρχικές εξελικτικές καθώς και από τις 
αντίρροπες αντι-εξελικτικές ή εκφυλιστικές κινήσεις που 
οφείλονται στις εγγενείς ή εξωγενείς αποτυχίες της εξελικτι-
κής πορείας, όπως επίσης, από τις κινήσεις αποδιοργάνωσης 
και παλινδρόμησης. Συντίθεται έτσι ένα ατομικό «σύστημα 
αναφοράς και άμυνας»3 γύρω από τα σημεία κατάληξης 
ή αναχαίτισης των αντι-εξελικτικών κινήσεων. Η κλινική 
διερεύνηση της ψυχοσωματικής λειτουργίας, βασίσθηκε 
στην εξέταση και τον ορισμό των κλινικών μορφών της 
χρηστικής ζωής, της χρηστικής σκέψης και της θεμελιώδους 
κατάθλιψης. Πρόκειται για τρόπους ψυχικής λειτουργίας οι 
οποίοι χαρακτηρίζονται από την αγκίστρωση στο πραγμα-
τικό και την υπερπροσαρμογή στα δεδομένα της πραγμα-

ΣΤΗΛΗ  
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δρ. μαρία Δ ςινανίδου
Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
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τικότητας ή σε συγκεκριμένους τρόπους σκέψης, συχνά 
συλλογικής, αποκλείοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός 
υποκειμενικού και συναισθηματικά επενδυμένου τρόπου 
εσωτερικής λειτουργίας και σχέσης με τους άλλους. Η θε-
μελιώδης κατάθλιψη, δεν παρουσιάζει θετικά συμπτώματα 
όπως άλλες κλινικές μορφές της κατάθλιψης (συναίσθημα 
απογοήτευσης, ενοχής ή ντροπής). Χαρακτηρίζεται από 
αρνητικά συμπτώματα, απώλειας του τόνου, έκπτωσης του 
συναισθηματικού βιώματος, ελάττωσης ή και απουσίας 
της ονειρικής ζωής και συρρίκνωσης ή περιορισμού των 
ενδιαφερόντων και των συναισθηματικών, υποκειμενικών 
επενδύσεων. Η εμφάνιση αυτών των τρόπων λειτουργίας 
και οργάνωσης, συχνά έπεται τραυματικών βιωμάτων. Στα-
διακά, εφ’ όσον δεν είναι δυνατή η νοηματοδότηση αυτών 
των βιωμάτων και η συγκράτηση των αποδιοργανωτικών 
κινήσεων γύρω από πρωτύτερους τρόπους ψυχοσωματικής 
οργάνωσης, όταν επομένως δεν επιτυγχάνεται η ανακίνηση 
αναδιοργανωτικών διεργασιών, η έκπτωση και 
αποδιοργάνωση των λειτουργιών τείνει προς 
τη διαταραχή των σωματικών λειτουργιών και 
την εμφάνιση ενός σωματικού νοσήματος4.

κΑΤΑΘλΙψΗ κΑΙ Αγχός «ΕχΘρόΙ» 
ΤΗς κΑρδΙΑς

Το άγχος και η κατάθλιψη μπορούν να 
επιδράσουν αρνητικά στο καρδιαγγειακό 
σύστημα με διάφορους τρόπους, όπως 
αύξηση των ορμονών του στρες (π.χ. κορ-
τιζόλη), πρόκληση χρόνιας φλεγμονής, αν-
θυγιεινές καθημερινές συνήθειες, αδιαφορία 
για τα συμπτώματα που οφείλονται σε δυσλει-
τουργίες της καρδιάς, κ.α. Οι ειδικοί συστήνουν 
σε όσους έχουν άγχος ή κατάθλιψη, να έχουν το νου τους 
για τυχόν υψηλή αρτηριακή πίεση, αυξημένα επίπεδα χο-
ληστερόλης, έλλειψη σωματικής άσκησης, κ.α.5. Η έκθεση 
στο στρες οδηγεί σε εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων, 
όπως δείχνουν αρκετές επιστημονικές μελέτες. Πρόσφατη 
μελέτη σε νοσηλευτικό προσωπικό έδειξε ότι η έκθεση στο 
εργασιακό στρες αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδι-
αγγειακών νοσημάτων σε νοσηλεύτριες ηλικίας κάτω των 
50 ετών. Οι ερευνητές σχολίασαν ότι η πίεση και το άγχος 
στο χώρο εργασίας επιδρούν πολύ περισσότερο στις νέες 
γυναίκες απ’ ό,τι σε εκείνες που διανύουν την έκτη και την 

έβδομη δεκαετία της ζωής τους. Ο κίνδυνος είναι μικρό-
τερος, αλλά όχι αμελητέος στις μεγαλύτερες γυναίκες. Σε 
ορισμένους ανθρώπους η κακή ψυχολογική κατάσταση 
προκαλεί ήπιες καρδιοπάθειες, ενώ σε άλλους οδηγεί σε 
αρρυθμίες. Τα έντονα συναισθήματα προκαλούν αλλαγές 
στην καρδιακή συχνότητα, αλλά αυτό αφορά κυρίως αν-
θρώπους που έχουν μία προδιάθεση1. Με το γενικό όρο 
«αρρυθμία» εννοούμε όλες τις διαταραχές του καρδιακού 
ρυθμού. Ανάλογα με τη φύση τους και την προέλευσή τους 
οι αρρυθμίες έχουν και διαφορετική κλινική σημασία και 
βαρύτητα. Συνηθέστερα η εμφάνιση αρρυθμιών οφείλεται 
σε κάποια καρδιακή πάθηση (π.χ. ισχαιμία του μυοκαρδίου, 
καρδιακή ανεπάρκεια). Κάποια φάρμακα επίσης ενδέχεται 
να προκαλέσουν «αρρυθμία», ειδικά όταν δεν λαμβάνονται 
στη σωστή δόση. Υπάρχουν ακόμα και εξωκαρδιακές πα-
θήσεις που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση αρρυθμιών 
(π.χ. παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα). Αρρυθμία, με την 

απλούστερή της μορφή, αυτή των απλών εκτάκτων 
συστολών, εμφανίζεται και στην πλειονότητα των 

φυσιολογικών ατόμων και μπορεί να αποδοθεί 
σε άγχος, κατανάλωση καφέ ή οινοπνεύματος, 
στο κάπνισμα, κ.λπ. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν 
χρειάζεται ειδική αγωγή, χρειάζεται όμως να 
απαλυνθεί το άγχος που συχνά τις συνοδεύει6.

Η ψύχόςωΜΑΤΙκΗ ψύχόΘΕρΑΠΕΙΑ
Η ψυχοσωματική προσέγγιση επέτρεψε την 

κατανόηση των μηχανισμών που συνδέονται 
με την ανεπάρκεια των ψυχικών διεργασιών και 

της ψυχικής σκέψης, την αδυναμία διαχείρισης 
των συγκινησιακών βιωμάτων και φορτίσεων, 

όπως αντίστοιχα την παρουσία έντονων και μαζικών 
εκφορτίσεων μέσα από τη συμπεριφορά, που συναντούμε 
συχνά στην παθολογία του ναρκισσισμού. Έτσι, η θεωρητική, 
η ερευνητική και η κλινική προσέγγιση της ψυχοσωματικής, 
συνέτεινε στη διεύρυνση της ψυχαναλυτικής κατανόησης και 
της θεραπευτικής αντιμετώπισης των οριακών διαταραχών 
καθώς επίσης των τραυματικών καταστάσεων. Η ψυχοθερα-
πευτική προσέγγιση στην ψυχοσωματική αποσκοπεί στη 
δυνατότητα ανάκτησης, ή απόκτησης, ατομικών τρόπων 
και διεργασιών νοηματοδότησης και υποκειμενοποίησης 
των τραυματογόνων και αποδιοργανωτικών βιωμάτων. Η 
ψυχοσωματική ψυχοθεραπεία αποτελεί εμβάθυνση και 
μία μορφή εξειδίκευσης της ψυχαναλυτικής τεχνικής, με 
σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το πλαίσιο καθώς 
και τον τρόπο θεραπευτικών παρεμβάσεων και της κατα-
νόησης της θεραπευτικής και μεταβιβαστικής σχέσης4.

ΒιΒλιογραφια
 1. http://www.ethnos.gr/arthra/arthro/astheneies_me_psyxosomatiki_kata-

gogi-63395388, 22-9-2011.
 2. Marty, P. La psychosomatique de l’adulte. PUF. Paris, 1990.
 3. Marty, P. Les mouvements individuels de vie et de mort. Essai d’économie psy-

chosomatique. Payot, Paris, 1976.
 4. http://www.psychosomatic-society.gr/psychosomatique.html,18-10- 2016.
 5. http://www.tovima.gr/science/psychology sociology/article/?aid=469267, 

1/8/2012.
 6. http://www.care.gr/post/6283/arrythmies-ta-fterougismata-tis kardias, 29-

10-2014.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
ΑΡΘΡΑ - ΣΧΟΛΙΑ

Η επίδραση της λιραγλουτίδης στα 
καρδιαγγειακά συμβάματα
Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al.

N Engl J Med. 2016;375:311-22

Τα φαρμακευτικά ανάλογα γλυκαγονικού πεπτιδίου 1 (GLP 
1), αποτελούν νεώτερα φάρμακα για την αντιμετώπιση του 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2). Στη μελέτη LEADER 
αξιολογήθηκε η ασφάλεια της χορήγησης λιραγλουτίδης 
έναντι εικονικού φαρμάκου σε πάσχοντες από ΣΔτ2. 

Στη μελέτη συμμετείχαν 9.340 ασθενείς υψηλού καρ-
διαγγειακού κινδύνου με ΣΔτ2. Πρόκειται για μελέτη μη-
κατωτερότητας της λιραγλουτίδης έναντι εικονικού φαρ-
μάκου με πρωταρχικό τελικό σημείο την πρώτη καταγραφή 
καρδιαγγειακού θανάτου, μη θανατηφόρου εμφράγματος 
μυοκαρδίου ή μη θανατηφόρου αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου.

Μετά από κατά μέσο όρο 3,8 έτη παρακολούθησης το 
σύνθετο πρωταρχικό τελικό σημείο καταγράφηκε σε πο-
σοστό 13% των ασθενών στην ομάδα της λιραγλουτίδης 
έναντι 14,9% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (p=0,001 
για μη κατωτερότητα και p=0,01 για ανωτερότητα). Καρ-
διαγγειακοί θάνατοι κατεγράφησαν λιγότερο συχνά στην 
ομάδα της λιραγλουτίδης (αναλογία κινδύνου: 0,78, 95% 

διάστημα εμπιστοσύνης 0,66 έως 0,93, p=0,007) ενώ η 
συνολική θνητότητα ήταν 8,2% στην ομάδα της λιραγλου-
τίδης έναντι 9,6% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου 
(p=0,02). Η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια που οδήγησε 
σε διακοπή του υπό μελέτη φαρμάκου ήταν η εμφάνιση 
γαστρεντερικών διαταραχών.

 � Οι ερευνητές καταλήγουν ότι σε αυτή τη μελέτη ασφάλειας 
η λιραγλουτίδη φάνηκε ότι βελτιώνει την καρδιαγγειακή 
νοσηρότητα και θνητότητα σε ασθενείς με ΣΔτ2. Ευρήματα 
από πειραματικές μελέτες επιτρέπουν τη διατύπωση της 
υπόθεσης ότι η ευεργετική δράση της λιραγλουτίδης στο 
καρδιαγγειακό πιθανά να οφείλεται στην ελάττωση του 
οξειδωτικού stress, στην ελάττωση του φλεγμονώδους 
φορτίου και στη βελτίωση της ενδοθηλιακής λειτουργίας.

Πρόγνωση ασθενών με οικογενή 
υπερχοληστερολαιμία μετά από οξύ 
στεφανιαίο σύνδρομο
Nanchen D, Gencer B, Muller O, et al.

Circulation. 2016;134:698-709

Πάσχοντες από ετερόζυγο οικογενή υπερχοληστερο-
λαιμία (Familial Hypercholesterolemia, FH) και στεφανιαία 
νόσο (ΣΝ) έχουν αυξημένα ποσοστά θνητότητας. Στην 
παρούσα ανάλυση αξιολογήθηκε η εμφάνιση υποτροπών 
καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με FH μετά από 
οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) υπό σύγχρονη υπολιπι-
δαιμική αγωγή.

Εκτιμήθηκαν δεδομένα 4.534 ασθενών με ΟΣΣ στην 
Ελβετία στους οποίους έγινε έλεγχος για παρουσία FH και 
καταγράφηκε η καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα 
λόγω ΣΝ μετά από ένα έτος παρακολούθησης. Το ποσοστό 
FH στους ασθενείς της μελέτης ήταν μεταβλητό (1,6-5,5%) 
ανάλογα με τα κριτήρια διάγνωσης (2,5% βάσει κριτηρίων 

της American Heart Association, 
5,5% βάσει κριτηρίων Simon 
Broome και 1,6% βάσει κριτη-
ρίων Dutch Lipid Clinic). 

Μετά από ένα έτος παρακο-
λούθησης 153 ασθενείς έχασαν 
τη ζωή τους (ποσοστό 3,4%), 104 
εκ των οποίων λόγω εμφράγ-
ματος μυοκαρδίου. Όταν έγινε 
ομαλοποίηση για άλλους παρά-
γοντες κινδύνου φάνηκε ότι οι 
πάσχοντες από FH εμφάνιζαν 
αυξημένο κίνδυνο υποτροπής 
του ΟΣΣ, παρά τη λήψη υψηλής 
ισχύος στατινών στην πλειοψη-
φία των ασθενών (σε ποσοστό 
74-82%).

 �Οι συγγραφείς διαπιστώνουν 
ότι οι πάσχοντες από FH έχουν

Επιμέλεια:
χρήστος μιχαλακέας
Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

λουκιανός ραλλίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Καρδιολογική Κλινική, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

ΕΙκόνΑ 1. Καμπύλη Kaplan-Meier όσον αφορά στο σύνθετο πρωταρχικό καταληκτικό σημείο στις 
δύο ομάδες, δηλαδή την ομάδα παρέμβασης με λιραγλουτίδη έναντι της ομάδας ελέγχου.

Λιραγλουτίδη

Εικονικό φάρμακο
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       διπλάσια πιθανότητα υποτροπής του ΟΣΣ στο πρώτο έτος 
από το συμβάν συγκριτικά με τους υπόλοιπους ασθενείς 
παρά τη λήψη στατινών.

Συσχέτιση του καρδιαγγειακού κινδύνου 
με την ελάττωση της LDL χοληστερόλης 
με διαφορετικά υπολιπιδαιμικά φάρμακα
Silverman MG, Ference BA, Im K, et al.

JAMA. 2016;316:1289-97

Αν και οι στατίνες έχουν καταδείξει σαφές καρδιαγγεια-
κό όφελος, το συγκριτικό κλινικό όφελος μη-στατινούχων 
υπολιπιδαιμικών θεραπειών που ελαττώνουν την LDL-χολ 
παραμένει άγνωστο. Στην παρούσα μετα-ανάλυση αξιολο-
γήθηκε η επίδραση της ελάττωσης της LDL-χολ με διάφορα 
υπολιπιδαιμικά φάρμακα στη μείωση του καρδιαγγειακού 
κινδύνου. 

Αξιολογήθηκαν δεδομένα από 49 μελέτες με συνολικό 
αριθμό 312.175 συμμετέχοντες. Έγινε διαχωρισμός 4 κατη-
γοριών υπολιπιδαιμικής αγωγής: στατίνες, μη-στατινούχα 
φάρμακα και παρεμβάσεις που δρουν μέσω αύξησης των 
LDL υποδοχέων (δεσμευτικά χολικών αλάτων, εζετιμίμπη, 
ειλεϊκή παράκαμψη), υπολιπιδαιμικά φάρμακα που δρουν 
με άλλο τρόπο (φιμπράτες, νικοτινικό οξύ, αναστολείς της 
CETP) και αναστολείς της PCSK-9.

Για κάθε ελάττωση της LDL-χολ κατά 1 mmol/L (38,7 mg/
dL) με στατίνες φάνηκε μείωση του σχετικού κινδύνου για 
μείζονα αγγειακά συμβάντα κατά 23%, ενώ αντίστοιχα για 
μη-στατινούχα φάρμακα και παρεμβάσεις που δρουν μέσω 
αύξησης των LDL υποδοχέων η μείωση ήταν 25%. Για τις 
φιμπράτες το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 12%, ενώ για τους 
αναστολείς της PCSK-9 το ποσοστό ήταν 51%, αλλά στατιστι-
κά μη σημαντικό (p=0,25) [Εικόνα 2]. Η απόλυτη ελάττωση 

της τιμής της LDL-χολ σχετίστηκε με μείωση του απόλυτου 
κινδύνου στεφανιαίων επεισοδίων κατά 1,5% στην πρωτο-
γενή πρόληψη και κατά 4,6% στη δευτερογενή πρόληψη.

 � Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η χορήγηση στατινών και 
μη-στατινούχων υπολιπιδαιμικών φαρμάκων που δρουν 
μέσω αύξησης των LDL υποδοχέων εμφανίζουν παρόμοια 
αποτελεσματικότητα στην ελάττωση του σχετικού κινδύνου 
μειζόνων αγγειακών συμβαμάτων για κάθε μείωση της LDL-
χολ κατά 1 mmol/L και ότι χαμηλότερα επίπεδα LDL-χολ 
σχετίζονται με μικρότερο ποσοστό στεφανιαίων επεισοδίων.

Επίπτωση, επιπολασμός και προγνωστική 
αξία της ορθοστατικής υπότασης  
σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη
Fleg JL, Evans GW, Margolis KL, et al. 

Hypertension. 2016;68:888-95

Η ορθοστατική υπόταση είναι σχετικά συχνή σε ασθενείς 
με αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) και σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ). 
Εντούτοις, σε πάσχοντες από ΑΥ και ΣΔ δεν έχει αξιολογηθεί 
η επίπτωση του φαινόμενου της ορθοστατικής υπότασης 
και η προγνωστική του σημασία

Στην ανάλυση αυτή αξιολογήθηκε η εμφάνιση ορθο-
στατικής υπότασης σε 4.266 ασθενείς της μελέτης ACCORD 
(Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) στην 
οποία συμμετείχαν ασθενείς με ΣΔ και ΑΥ, και αξιολογήθηκε 
η προγνωστική σημασία του φαινομένου. Ως ορθοστατική 
μεταβολή της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) ορίσθηκε η διαφορά 
της ελάχιστης πίεσης στην όρθια θέση με τη μέση πίεση 
στην καθιστή θέση και ως ορθοστατική υπόταση ορίσθηκε 
η μεταβολή >20 mmHg της συστολικής ΑΠ ή/και >10 mmHg 

της διαστολικής ΑΠ.
Ορθοστατική υπόταση κατα-

γράφηκε σε ποσοστό 20% των 
ασθενών της μελέτης ανεξάρτη-
τα από την τυχαιοποίησή τους 
στην ομάδα της αυστηρής έναντι 
περισσότερο χαλαρής ρύθμισης 
της ΑΠ. Μετά από χρονικό διά-
στημα παρακολούθησης 46,9 
μηνών η ορθοστατική υπόταση 
φάνηκε ότι σχετιζόταν με αυξη-
μένο ποσοστό συνολικής θνητό-
τητας και νοσηλείας ή θανάτου 
από καρδιακή ανεπάρκεια, όχι 
όμως με το σύνθετο πρωταρχικό 
τελικό σημείο.

 � Συμπερασματικά, η εμφάνιση 
ορθοστατικής υπότασης σε 
πάσχοντες από ΣΔ και ΑΥ είναι 
συχνή, δεν σχετίζεται με την 
ένταση της αντιυπερτασικής 
αγωγής και προβλέπει αυξη-
μένη θνητότητα και επεισόδια 
καρδιακής ανεπάρκειας.

ΕΙκόνΑ 2. Σχετικός κίνδυνος ελάττωσης καρδιαγγειακών συμβαμάτων ανάλογα με την ελάττωση 
της LDL-χολ για διαφορετικές κατηγορίες υπολιπιδαιμικών φαρμάκων.
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Σχετική ελάττωση του κινδύνου κατά 23% για κάθε μείωση της LDL-χολ κατά 
1 mmol/L (38,7 mg/dL) (σχετικός κίνδυνος 0,77 [95% CI, 0,75-0,79], P<0,001)
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(συνέχεια από τη σελίδα 2)

Προσεχή Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια

 8 13o πανελλΗνιο ςΥνεΔριο αΘΗροςΚλΗρΩςΗς με διεθνή συμμετοχή 
εΤαιρεια αΘΗροςΚλΗρΩςΗς ΒορειοΥ ελλαΔος
9-11 Μαρτίου 2017, Θεσσαλονίκη, Τhe Met Hotel

 8 ελλΗνιΚΗ εΤαιρεια λιπιΔιολογιας αΘΗροςΚλΗρΩςΗς Και αγγειαΚΗς νοςοΥ 
Επιστημονικές Εκδηλώσεις 2017:
• Παράγοντες κινδύνου και Καρδιαγγειακή Νόσος. Δύσκολες κλινικές περιπτώσεις

ΠΕΡΙφΕΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: 31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2017, Καλάβρυτα, Ξενοδοχείο Kalavrita Canyon
• 6η Επιστημονική Εκδήλωση: Παράγοντες κινδύνου και Καρδιαγγειακή Νόσος 2017

25–28 Μαΐου 2017, Μονεμβάσια, Ξενοδοχείο Lazaretto
• Προλαμβάνοντας τα καρδιαγγειακά νοσήματα

ΠΕΡΙφΕΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2017, Ναύπακτος, Ξενοδοχείο NAFS

 8 20ο πανελλΗνιο ςΥνεΔριο λιπιΔιολογιας, αΘΗροςΚλΗρΩςΗς Και αγγειαΚΗς νοςοΥ
2-4 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel

4. Goyal M, Menon BK, van Zwam WH , et al. Endovascular thrombec-
tomy after large-vessel ischaemic stroke: a meta-analysis of 
individual patient data from five randomised trials. Lancet. 
2016;387(10029):1723-31.

5. Powers WJ, Derdeyn CP, Biller J, et al. 2015 American Heart Asso-
ciation/American Stroke Association Focused Update of the 2013 
Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Is-
chemic Stroke Regarding Endovascular Treatment: A Guideline 
for Healthcare Professionals From the American Heart Associa-
tion/American Stroke Association. Stroke. 2015;46:3020-35.

6. Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR, et al. Guidelines for the pre-
vention of stroke in patients with stroke and transient ischemic 
attack: a guideline for healthcare professionals from the Amer-
ican Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 
2014;45:2160-236.

7. Chimowitz MI, Lynn MJ, Derdeyn CP, et al. Stenting versus aggres-
sive medical therapy for intracranial arterial stenosis. SAMMPRIS 
Trial Investigators. N Engl J Med. 2011;365:993-1003.

8. Zaidat OO, et al. Effect of a balloon-expandable intracranial stent 
vs medical therapy on risk of stroke in patients with symptomatic 
intracranial stenosis: the VISSIT randomized clinical trial. JAMA. 
2015;313:1240-8.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Εταιρείας μας είναι:

lipid_athero@yahoo.gr

Πληροφορίες για την Εταιρεία μας και τα τεύχη του Αθηρώματος 
μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα

http://www.eelia.gr

2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Εταιρείας  

λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης  
και Αγγειακής νόσου  

σας εύχεται

Ευτυχισμένο και 
δημιουργικό το
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Τελικά βλάπτουν ή όχι  
τα κορεσμένα λιπαρά οξέα;

Πριν από λίγα χρόνια δημοσιεύτηκε μία μετα-ανάλυση, 
της οποίας τα αποτελέσματα έδειχναν ότι δεν υπήρχε 
επιβαρυντική σχέση μεταξύ των κορεσμένων (ζωικών) 
λιπαρών με τα καρδιαγγειακά νοσήματα (Chowdhury R, et 
al. Ann Intern Med 2014;160:398-406). Επιπλέον, δεν πα-
ρατηρήθηκε ούτε ευεργετική δράση των πολυακόρεστων 
λιπαρών στη μείωση του κινδύνου. Όπως ήταν αναμενόμενο, 
πολλά δημοσιεύματα στον τύπο δημιούργησαν περαιτέρω 
σύγχυση ως προς την απενεχοποίηση των ζωικών λιπαρών. 
Μια όμως προσεκτικότερη ματιά σε αυτή τη μετα-ανάλυση, 
θα έδειχνε ότι η ενσωμάτωση μίας προβληματικής μελέτης 
(“Sydney Diet Heart Study”) στο μοντέλο ανάλυσης, είχε 
επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα (Ramsden CE et al, 
BMJ 2013;346:e8707). Στη συγκεκριμένη μελέτη, ο στόχος 
ήταν η αύξηση των πολυακόρεστων λιπαρών στο 16% επί 
της ενέργειας, όταν οι συστάσεις λένε ότι η πρόσληψη δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 10%. Η μελέτη διεξήχθη τη 10ετία 
του ’70, αλλά δημοσιεύτηκε σχετικά πρόσφατα, και η κύρια 
πηγή πολυακόρεστων λιπαρών ήταν οι μαργαρίνες, όταν τότε 
οι μαργαρίνες περιείχαν 15-17% trans λιπαρά. Όπως ήταν 
αναμενόμενο, η ομάδα παρέμβασης είχε περισσότερους 
θανάτους από την ομάδα ελέγχου. Αν επομένως αυτή η 
μελέτη δεν είχε συμπεριληφθεί στη μετα-ανάλυση, τότε η 
σχέση μεταξύ κορεσμένων και καρδιαγγειακών νοσημάτων 
παρέμενε επιβαρυντική ενώ τα πολυακόρεστα εξακολουθού-
σαν να μειώνουν τον κίνδυνο. Τέλος, μια πρόσφατη μελέτη 
με συγκεντρωτικά στοιχεία από τις προοπτικές μελέτες των 

Νοσηλευτριών και των Επαγγελματιών Υγείας εξακολουθεί να 
συνηγορεί με την άποψη ότι η αντικατάσταση κορεσμένων 
λιπαρών οξέων από πολυακόρεστα, μειώνει των κίνδυνο 
εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων (Zong G, et al. BMJ 
2016;355:i579).

Άρα η μείωση της πρόσληψης κόκκινου κρέατος και 
κυρίως των προϊόντων του, καθώς και τυριών υψηλής 
περιεκτικότητας σε λίπος, αλλά και η παράλληλη 
αύξηση στην κατανάλωση ξηρών ανάλατων καρπών 
(αμύγδαλο, καρύδι κ.λπ.), μαλακής μαργαρίνης και 
ψαριού πρέπει να εξακολουθεί να συστήνεται.


