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Τα χρόνια νοσήματα και κυρίως τα καρδιαγγειακά είναι η
κύρια αιτία θανάτου στις “δυτικές χώρες”. Το ίδιο φαίνεται ότι
ισχύει και για την Ελλάδα. Νέα στοιχεία για τα χρόνια νοσήματα
και τις διατροφικές συνήθειες του ελληνικού πληθυσμού προέκυψαν από την Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας
(ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.) που διεξήχθη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 4600
ατόμων του ελληνικού πληθυσμού. Η μελέτη αυτή διεξήχθη
σε όλη τη χώρα και περιλάμβανε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Αντιπροσωπευτικότητα υπήρξε για τις ηλικιακές ομάδες 0-19,
19-65 και 65+ αλλά και ανά φύλο. Στοιχεία από τον πληθυσμό
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προέκυψαν από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και από
την ανάλυση δειγμάτων αίματος.
Τα αποτελέσματα των ενηλίκων της μελέτης έδειξαν ότι
ενώ η θνησιμότητα της καρδιαγγειακής νόσου φαίνεται να
ακολουθεί πτωτική πορεία τα τελευταία 20-30 έτη στην Ελλάδα,
η νοσηρότητα και οι συναφείς παράγοντες καρδιαγγειακού
κινδύνου έχουν αύξηση, που σε ορισμένες περιπτώσεις θα
μπορούσε να χαρακτηρισθεί και ως δραματική.
Περίπου 5% των ανδρών και 2% των γυναικών έχουν
υποστεί κάποιο καρδιαγγειακό επεισόδιο, ενώ ιδιαίτερα
ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η εμφάνιση της νόσου δεν
είναι πια προνόμιο της “τρίτης” ηλικίας, αλλά εμφανίζεται σε
άτομα πολύ νεότερων ηλικιών, ακόμα και μικρότερα των 35
ετών. Επίσης, 1 στους 5 έχει αυξημένα επίπεδα αρτηριακής
πίεσης, ενώ λιγότεροι από τους μισούς φαίνεται να μπορούν
να διαχειριστούν τις αυξημένες τιμές μέσω της φαρμακευτικής
αγωγής. Αυξημένες τιμές λιπιδίων φαίνεται να έχουν περίπου
1 στους 4 Έλληνες, ενώ τα ποσοστά ξεπερνούν το 50% στα
άτομα άνω των 60 ετών. Στους ενήλικες παρατηρήθηκαν
υψηλά ποσοστά υπερβάλλοντος βάρους/παχυσαρκίας. Πιο
συγκεκριμένα, το ποσοστό των ενηλίκων με Δείκτη Σωματικής
Μάζας (ΔΜΣ) >25 kg/m2 ήταν 47% ενώ το 32% είχε υπερβάλλον βάρος και στο 15% του δείγματος παρατηρήθηκε
παχυσαρκία (ΔΜΣ >30 kg/m2).
Ο σακχαρώδης διαβήτης επιπολάζει περίπου στο 6-7%
του πληθυσμού. Ένας στους πέντε Έλληνες ακολουθούσε
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πλήρως καθιστική ζωή, ενώ μόλις το 40% των ανδρών και των
γυναικών είχε επαρκή επίπεδα σωματικής δραστηριότητας.
Περίπου 1 στους 4 άνδρες και γυναίκες είχε έναν τουλάχιστον
από τους κλασσικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου,
ενώ στα άτομα άνω των 40 ετών το ποσοστό αυτό ανέρχεται
στο 50% του ελληνικού πληθυσμού. Το μόνο παρήγορο είναι
το γεγονός ότι οι καπνιστικές συνήθειες φαίνεται να έχουν
σταθεροποιηθεί σε ποσοστά <40% τόσο για τους άνδρες όσο
και για τις γυναίκες, έναντι των ποσοστών 50% και άνω, που
διαπιστώνονταν τις προηγούμενες δεκαετίες. Ανησυχητικό
είναι όμως το φαινόμενο ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
δήλωσαν ότι άρχισαν το κάπνισμα από την ηλικία των 15 ετών.

Όσον αφορά στις διατροφικές συνήθειες και την πρόσληψη
μακροθρεπτικών συστατικών, φάνηκε ότι ο ελληνικός πληθυσμός έχει διατροφικές συνήθειες που προσδίδουν λίπος,
κορεσμένα λιπαρά και πρωτεΐνη πάνω από τις συστάσεις. Βάσει
των στοιχείων της ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ. τα κορεσμένα λιπαρά πρέπει
να μειωθούν κατά 30% στον υγιή γενικό πληθυσμό και κατά
περίπου 50% στα άτομα υψηλού κινδύνου καρδιαγγειακών
νοσημάτων, όπως οι υπερχοληστερολαιμικοί και οι διαβητικοί
ασθενείς. Τρόφιμα που συνεισφέρουν στην υψηλή πρόσληψη
είναι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Αντίθετα, η πρόσληψη
πολυακόρεστων λιπαρών οξέων παρατηρήθηκε ότι είναι
χαμηλή. Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα έχουν ευεργετικές
ιδιότητες και καλές πηγές πρόσληψής τους είναι οι ξηροί
ανάλατοι καρποί και οι σπόροι, καθώς και τα λιπαρά ψάρια
όπως η σαρδέλα, ο σολομός και το σκουμπρί. Χαρακτηριστικά,
η μελέτη έδειξε ότι η πρόσληψη πολυακόρεστων λιπαρών
οξέων ήταν περίπου 5% επί της ενέργειας, όταν οι επίσημες
συστάσεις πρόσληψης για την πρόληψη των καρδιαγγειακών
νοσημάτων είναι 6-10%. Επιπλέον, η πρόσληψη φυτικών ινών
ήταν για το συνολικό δείγμα της μελέτης περίπου 25 γραμμάρια
ΑΘΗΡΩΜΑ
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την ημέρα όταν οι συνιστώμενες ημερήσιες προσλήψεις είναι
25-35 γραμμάρια, ενώ το 60% του πληθυσμού προσλάμβανε
ποσότητες κάτω από την κατώτατη συνιστώμενη πρόσληψη.
Από τα στοιχεία της μελέτης φαίνεται ότι δεν προκύπτει ιδιαίτερα υψηλή πρόσληψη από την τροφή χοληστερόλης trans
λιπαρών και επιπρόσθετων σακχάρων, ως μέση πρόσληψη.
Η μελέτη υπέδειξε επίσης ότι υπάρχει χαμηλή πρόσληψη
λιποδιαλυτών βιταμινών Α, Ε και Κ αλλά ιδιαίτερα μεγάλο
πρόβλημα υπάρχει με τη βιταμίνη D, λαμβάνοντας επίσης
υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ λίγα τρόφιμα που είναι
καλές πηγές της. Δεν είναι ιδιαίτερα κατανοητό τι σημαίνουν
αυτά τα αποτελέσματα για την υγεία του πληθυσμού. Για
παράδειγμα, η βιταμίνη Ε είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό
και εμπλέκεται στη μείωση της οξείδωσης της LDL. Όμως
είναι άμεσα συνυφασμένη με την πρόσληψη πολυακορέστων λιπαρών οξέων, γιατί είναι αυτά που είναι επιδεκτικά
στις οξειδώσεις. Στην παρούσα όμως μελέτη η πρόσληψη
πολυακορέστων είναι χαμηλή και επομένως είναι δύσκολο
να συσταθεί σημαντική αύξηση στην πρόσληψη βιταμίνης Ε.
Επίσης, η βιταμίνη Κ παίζει ρόλο στην πήξη του αίματος αλλά
μπορεί να συντεθεί και ενδογενώς. Επομένως, από μόνη της
η χαμηλή πρόσληψη βιταμίνης Κ δεν υποδεικνύει πρόβλημα
στην πήξη του αίματος και ανάλυση του χρόνου προθρομβίνης
είναι απαραίτητη. Η βιταμίνη Α δεν απεκκρίνεται εύκολα και
εναποθηκεύεται στο ήπαρ ενώ υψηλή πρόσληψη μπορεί να
είναι τοξική. Μόνο τα στοιχεία της χαμηλής πρόσληψης της
βιταμίνης D είναι τέτοια που υποδεικνύουν κάποια μορφή
παρέμβασης σε πληθυσμιακό επίπεδο.
Στις υδατοδιαλυτές βιταμίνες του συμπλέγματος Β η πρόσληψη είναι ικανοποιητική, όμως χαμηλές είναι οι προσλήψεις
του φυλλικού οξέος. Στις ΗΠΑ υπάρχει ήδη νομοθεσία που
κάνει υποχρεωτικό τον εμπλουτισμό των αλεύρων με φυλλικό
οξύ. Από τα ανόργανα στοιχεία χαμηλή πρόσληψη υπάρχει στο
ασβέστιο, στο κάλιο και στο μαγνήσιο, ενώ χαμηλή πρόσληψη
παρατηρήθηκε και στο σίδηρο στις γυναίκες σχεδόν σε όλες
τις ηλικιακές ομάδες. Ο σίδηρος επίσης είναι ένα σημαντικό
στοιχείο διότι λόγω της έμμηνης ρήσης ένα ποσοστό περίπου
10% των γυναικών έχουν ανάγκες υψηλότερες των συστάσεων.
Αντίθετα, η πρόσληψη νατρίου ήταν υψηλή κάτι που αυξάνει
τον κίνδυνο υπέρτασης. Η συνολική πρόσληψη είναι ακόμα
υψηλότερη γιατί σε αυτά τα ποσά δεν συνυπολογίστηκε η
προσθήκη αλατιού κατά το μαγείρεμα ή/και στο τραπέζι.
Επομένως, τα στοιχεία της Μελέτης ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ υποδεικνύουν
υψηλό επιπολασμό δυσλιπιδαιμιών, υπέρτασης και σακχαρώδη
διαβήτη. Οι διατροφικές συνήθειες είναι επίσης σε πολλές
περιπτώσεις προβληματικές. Η βιομηχανία τροφίμων πρέπει
να πάρει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των προϊόντων που
παράγει ενώ το Υπουργείο Υγείας και άλλα συναρμόδια Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Γεωργίας
και Τροφίμων και ο ΕΦΕΤ είναι σημαντικό και επιτακτικό να
σχεδιάσουν προγράμματα παρέμβασης για τη βελτίωση της
διατροφικής κατάστασης του πληθυσμού. Mε τον τρόπο αυτό
θα γίνει εφικτό να μειωθούν τα χρόνια νοσήματα, να βελτιωθεί
η ποιότητα ζωής και να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση του
Υπουργείου Υγείας για τη θεραπεία νοσημάτων, στα οποία, για
την εκδήλωσή τους, η διατροφή παίζει σημαντικότατο ρόλο.
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Τα αρνητικά συναισθήματα,
η διαταραχή πανικού,
παράγοντες κινδύνου
για την πρόκληση
καρδιακών παθήσεων
Εισαγωγή

Τα αρνητικά συναισθήματα, όπως ο θυμός, η κατάθλιψη,
η επιθετικότητα και το στρες θεωρούνται ως παράγοντες κινδύνου για την πρόκληση καρδιακών παθήσεων και αιφνίδιου
θανάτου. Οι επιδράσεις της κακής ψυχολογικής κατάστασης
είναι δυνατόν σε ορισμένους ανθρώπους να οδηγούν σε
χρόνιες καρδιοπάθειες, ενώ σε άλλους σχετίζονται με την
πυροδότηση σοβαρών φαινομένων όπως αρρυθμίες που
απειλούν τη ζωή. Στις σοβαρές περιπτώσεις η αρρυθμία
είναι τόσο σοβαρή που καθιστά την καρδιακή λειτουργία
ανεπαρκή θέτοντας έτσι τη ζωή του ασθενούς σε κίνδυνο. Η
αποκατάσταση της καρδιακής λειτουργίας απαιτεί ομαλοποίηση του ρυθμού που επιτυγχάνεται με ηλεκτρικό σοκ που
δίνεται από απινιδωτή1. Η κολπική μαρμαρυγή (AF) είναι ένα
από τα είδη διαταραχών που επηρεάζουν τους κόλπους της
καρδιάς. Οι ερευνητές από το Πανεπιστημιακό Κέντρο για
την Καρδιά (Αμβούργο) μελέτησαν κατά πόσο η κατάθλιψη
μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη της νόσου. Οι ερευνητές
δεν κατάφεραν να εντοπίσουν ποια πάθηση αποτελεί την
αιτία και ποιο το αποτέλεσμα ή αν και οι δύο πηγάζουν από
την ίδια αιτία. Ωστόσο, η σχετική μελέτη που δημοσιεύεται
στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE αναφέρει
ότι ο προληπτικός έλεγχος και η θεραπεία της κατάθλιψης
μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν την
καρδιοπάθεια2.
Η Ψυχική νόσος σχετίζεται
με την κολπική μαρμαρυγή

Yψηλότερο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής, τη συνηθέστερη
διαταραχή του καρδιακού ρυθμού, διατρέχουν όσοι άνθρωποι
υποφέρουν από κατάθλιψη. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία,
το 1-3% του πληθυσμού της Ευρώπης, πάσχει από κολπική
μαρμαρυγή. Η νόσος αυτή επηρεάζει, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περί τα 300 εκ. άτομα παγκοσμίως.
Οπότε, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό επεισοδίων κολπικής
μαρμαρυγής θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν εξαλείφονταν

οι αιτίες που μπορούν να τα πυροδοτήσουν. Σύμφωνα με
τα δεδομένα νέας μελέτης, τα οποία παρουσιάστηκαν στις
επιστημονικές συνεδρίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής
Ένωσης (AHA) 2018, που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο
στη Νέα Ορλεάνη, τα άτομα που πάσχουν από ψυχική νόσο,
ακόμα και αν ακολουθούν αγωγή για την αντιμετώπισή της,
έχουν 30% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κολπική
μαρμαρυγή. Στην πρόσφατη μελέτη, ερευνητές από τη Σχολή
Ιατρικής του Keck του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια
στο Λος Άντζελες ανέλυσαν στοιχεία από το πρόγραμμα MultiEthnic Study of Atherosclerosis (MESA). Σε αυτό έλαβαν μέρος
περισσότεροι από 6.600 Αμερικανοί διαφόρων εθνικοτήτων,
μέσης ηλικίας 62 ετών, χωρίς καρδιακή νόσο κατά την έναρξη
της μελέτης, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν επί 13 χρόνια.
Αφού υποβλήθηκαν σε ένα κλινικό τεστ για την κατάθλιψη, οι ερευνητές, αναλύοντας τα αποτελέσματα, κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι εκείνοι που είχαν πετύχει υψηλότερη
βαθμολογία και εκείνοι που είχαν λάβει αντικαταθλιπτικά
φάρμακα αντιμετώπιζαν πάνω από 30% υψηλότερο κίνδυνο
ανάπτυξης κολπικής μαρμαρυγής, συγκριτικά με τα άτομα
που είχαν πετύχει κανονικές βαθμολογίες και εκείνους που
δεν είχαν λάβει φάρμακα για την κατάθλιψη. Όπως δήλωσε
ο ερευνητής Parveen Garg, επίκουρος καθηγητής κλινικής
ιατρικής στο Keck School of Medicine του Πανεπιστημίου της
Νότιας Καλιφόρνια, εάν τα συμπεράσματα επιβεβαιωθούν
από μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να σχεδιαστούν πιο
στοχοποιημένες προσπάθειες για την πρόληψη της αρρυθμίας
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αυτής. Οι ερευνητές δεν ανακάλυψαν ακόμα τον τρόπο που η
κατάθλιψη διαταράσσει την καρδιακή λειτουργία. Ενδεχομένως, όμως, να οφείλεται στα αυξημένα επίπεδα φλεγμονής ή
στα αυξημένα επίπεδα ορισμένων ορμονών που επηρεάζουν
άμεσα ή έμμεσα τη διατήρηση του φυσιολογικού καρδιακού
ρυθμού. Τα συμπεράσματά τους πάντως ενισχύουν εκείνα
προηγούμενων μελετών που έχουν δείξει ότι η κατάθλιψη
αποτελεί παράγοντα κινδύνου, γενικά, για καρδιακή νόσο3,4.
Διαταραχή πανικού και συχνότητα θανάτου
από καρδιαγγειακές νόσους

Οι έκτακτες συστολές είναι η πιο συνηθισμένη διαταραχή
του καρδιακού ρυθμού και δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία
αν δεν συνυπάρχει κάποια καρδιοπάθεια (π.χ. ισχαιμία του μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια, κλπ). Το ότι δεν εμφανίζεται
το “φτερούγισμα” στην κόπωση είναι θετικό στοιχείο. Ένας
απλός καρδιολογικός έλεγχος θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος
για να επιβεβαιωθεί η καλοήθης φύση του ενοχλήματος. Σε
κάθε περίπτωση, μεταξύ άλλων, το άγχος, το κάπνισμα και η
κατανάλωση καφεΐνης ευνοούν την εμφάνιση της αρρυθμίας.
Στην κλινική εξέταση, οι ασθενείς με διαταραχή πανικού
έχουν συχνά παροδική ταχυκαρδία και αυξημένη συστολική
πίεση στη διάρκεια κάποιων κρίσεων πανικού. Κάποιες μελέτες
έδειξαν συσχέτιση μεταξύ διαταραχής πανικού και θυρεοειδικής νόσου, πρόπτωσης μιτροειδούς βαλβίδας, προβλημάτων
λαβυρίνθου , και άσθματος. Οι ασθενείς με διαταραχή πανικού
έχουν επίσης αυξημένη συχνότητα θανάτου από καρδιαγγειακές νόσους και αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο.
Βρέθηκε επίσης σημαντική συννοσηρότητα με ψυχιατρικές
νόσους. Η μείζων καταθλιπτική διαταραχή συμβαίνει στο
50-60% των ασθενών με διαταραχή πανικού. Στο ένα τρίτο
μάλιστα αυτών το καταθλιπτικό επεισόδιο προϋπάρχει της
διαταραχής πανικού. Ένα μέρος των ασθενών με διαταραχή
πανικού έχουν συννοσηρότητα με διαταραχή από χρήση
ουσιών. Οι ασθενείς αυτοί αυτοθεραπεύονται συνήθως με
αλκοόλ, βενζοδιαζεπίνες, κάνναβη, κοκαΐνη, και άλλους παράγοντες. Η συννοσηρότητα με άλλες αγχώδεις διαταραχές
είναι επίσης συχνή, όπως με κοινωνική φοβία (15%-30%),
ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή (8%-10%), ειδική
φοβία (10%-20%) και γενικευμένη αγχώδη διαταραχή (25%).
Αυξημένος επίσης κίνδυνος αυτοκτονίας βρέθηκε σε μη επιπεπλεγμένους ασθενείς (7%) και το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε διαταραχή πανικού με συννοσηρότητα
κάποιας ψυχιατρικής διαταραχής. Η θεραπεία περιλαμβάνει
γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία και φαρμακοθεραπεία.
Στις απλές θεραπευτικές δοκιμές η άμεση ανταπόκριση κυμαίνεται από 50% έως 60%. Πλήρης ύφεση των κρίσεων πανικού
με τα αντικαταθλιπτικά συνήθως απαιτεί 4 έως 12 εβδομάδες
θεραπείας. Η θεραπεία συνήθως συνιστάται για τουλάχιστον
6 μήνες ώστε να προληφθεί η πρώιμη υποτροπή5.

ΑΘΗΡΩΜΑ
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Τα έντονα αρνητικά συναισθήματα
συσχετίζονται με τον
Αιφνίδιο Καρδιακό Θάνατο
Το συμπέρασμα είναι ότι τα έντονα αρνητικά συναισθήματα λόγω του ότι δημιουργούν αστάθεια στην επαναπόλωση
της καρδίας, μπορεί να είναι ένας από τους μηχανισμούς
που συσχετίζουν το στρες με τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο.
Φαίνεται λοιπόν ότι οι ορμόνες του στρες που αυξάνονται
στο αίμα κατά τη διάρκεια του θυμού ή της επιθετικότητας
επιδρούν ευθέως στην καρδία, στα κύτταρα που ευθύνονται
για τη γένεση και διατήρηση του καρδιακού ρυθμού.
Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι για τις πολλές
χιλιάδες ανθρώπων που ήδη έχουν εμφυτευμένο καρδιακό
απινιδωτή λόγω αρρυθμιών, η αποφυγή καταστάσεων που
συνοδεύονται από στρες, θυμό και επιθετικότητα θα βοηθά
την καρδία τους. Για τους υπόλοιπους ανθρώπους σίγουρα ο
ανεξέλεγκτος θυμός και το χρόνιο παρατεταμένο στρες δεν
είναι παράγοντες που βοηθούν την υγεία τους. Επίσης οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποια είναι η πραγματική
κατάσταση της καρδίας τους και έτσι δεν ξέρουν εάν ο θυμός
και οι εκρήξεις του μπορεί να τους προκαλούν ή όχι αρρυθμίες.
Την επόμενη φορά που κάτι θα συμβεί ή που κάποιος θα
ενοχλήσει τον ψυχολογικό τους κόσμο, θα πρέπει να μην
επιτρέπουν στο θυμό να τους κυριεύει. Διότι ο θυμός, εκτός
από το ότι μας κάνει αναποτελεσματικούς, ευάλωτους, να
χάνουμε χρόνο, ενέργεια και χρήματα, επιπρόσθετα ίσως
να είναι ιδιαίτερα βλαβερός για την καρδιά προκαλώντας
απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες.
Βιβλιογραφία
1. https://www.medlook.net/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1
%CF%83%CE%AF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%85
%CE%B3%CE%B5%CE% AF%CE%B1/2585.html (Προσπελάστηκε 26-6-2018).
2. https://www.onmed.gr/ygeia-psyhikh/story/305097/oi-arruthmiessundeontai-amesa-me-tin-katathlipsi (Προσπελάστηκε 26-6-2018).
3. http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/45698/
kolpiki-marmarygi-paragontas-kindynoy-kai-i-katathlipsi.html
(Προσπελάστηκε 1-7-2018).
4. Kemp DE, Malhotra S, Franco KN, Tesar G, Bronson DL. Heart disease and depression: don’t ignore the relationship. Cleve Clin J Med
2003; 70:745-6, 749-50, 752-4.
5. https://www.ourlife.gr/permalink/219611.html (Προσπελάστηκε 26-6-2018).
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Επίδραση της εβολοκουμάμπης σε ασθενείς
με περιφερική αρτηριακή νόσο
Bonaca MP, Nault P, Giugliano RP, et al.

Circulation. 2018;137:338-350
Η μελέτη FOURIER (Further Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9 Inhibition in Subjects With Elevated Risk)
αξιολόγησε την επίδραση του αναστολέα της PCSK-9 εβολοκουμάμπη στην εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων σε
ασθενείς υψηλού κινδύνου. Στην παρούσα ανάλυση ελέγχθηκε
η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της εβολοκουμάμπης
σε ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ) που συμμετείχαν στη μελέτη.
Αξιολογήθηκαν δεδομένα από 3.642 συμμετέχοντες με
ΠΑΝ, οριζόμενη ως διαλείπουσα χωλότητα με σφυροβραχιόνιο
δείκτη <0,85 ή ιστορικό επέμβασης στις περιφερικές αρτηρί-

ες. Πρωταρχικό τελικό σημείο της μελέτης ήταν το σύνθετο
καρδιαγγειακού θανάτου, εμφράγματος μυοκαρδίου (ΕΜ),
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) και νοσηλείας για
ασταθή στηθάγχη ή επέμβαση επαναιμάτωσης στεφανιαίων
αρτηριών. Δευτερογενές τελικό σημείο αποτέλεσε το σύνθετο
καρδιαγγειακού θανάτου, ΕΜ, ΑΕΕ, ενώ τελικό σημείο ειδικού
ενδιαφέροντος ήταν τα μείζονα αγγειακά επεισόδια (οξεία
ισχαιμία σκέλους, μείζον ακρωτηριασμός, επείγουσα επέμβαση επαναγγείωσης περιφερικών αρτηριών λόγω ισχαιμίας)
Μετά από 2,2 έτη παρακολούθησης το πρωταρχικό τελικό
σημείο εμφάνιζε ελάττωση κατά 21% στους ασθενείς με
ΠΑΝ συγκριτικά με 14% στους συμμετέχοντες χωρίς ΠΑΝ,
με ελάττωση του απόλυτου κινδύνου κατά 3,5% έναντι 1,6%
αντίστοιχα. Αντίστοιχα, το δευτερογενές τελικό σημείο εμφάνιζε ελάττωση κατά 27% στους ασθενείς με ΠΑΝ συγκριτικά
με 19% στους συμμετέχοντες χωρίς ΠΑΝ. Φάνηκε επιπλέον
ότι η εβολοκουμάμπη ελάττωσε κατά 48% την πιθανότητα
εμφάνισης οξείας ισχαιμίας σκέλους, μείζονος ακρωτηριασμού
ή την ανάγκη για επείγουσα επαναγγείωση περιφερικών
αρτηριών σε όλους τους συμμετέχοντες με συνεχές όφελος
ακόμη και για επίπεδα LDL-χολ <10 mg/dL.
 Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η αναστολή της PCSK-9 με
την εβολοκουμάμπη ελαττώνει σημαντικά τον καρδιαγγειακό
κίνδυνο σε ασθενείς με ΠΑΝ και επιπλέον την πιθανότητα
εμφάνισης οξέων επεισοδίων από τις περιφερικές αρτηρίες
σε όλους τους ασθενείς.

Στατίνες και εμφάνιση κατάθλιψης
Dave CV, Winterstein AG, Park H, et al.

J Affect Disord. 2018;238:542-546
Στην παρούσα ανάλυση αξιολογήθηκε ο κίνδυνος πρώτης
εμφάνισης κατάθλιψης με χορήγηση λιπόφιλων έναντι υδρόφιλων στατινών σε ενήλικες ασθενείς στις ΗΠΑ.
Στις λιπόφιλες στατίνες υπάγονται η ατορβαστατίνη, η
λοβαστατίνη και η σιμβαστατίνη, ενώ στις υδρόφιλες η πραβαστατίνη και η ροσουβαστατίνη. Αξιολογήθηκαν αναδρομικά
δεδομένα από 299.298 ενήλικες ασθενείς από το 2009 έως το
2015. Η σύγκριση των δεδομέων έγινε με propensity-score
match των συμμετεχόντων.
Η επίπτωση εμφάνισης κατάθλιψης ήταν 136,6 και 142,8
ανά 10.000 ανθρωπο-έτη για τις υδρόφιλες και τις λιπόφιλες
στατίνες αντίστοιχα και δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ τους. Τα ευρήματα ήταν σταθερά ακόμη
και για ασθενείς με ιστορικό ψυχιατρικής διαταραχής και
ανεξάρτητα από τη χορήγηση στατίνης για πρωτογενή ή
δευτερογενή πρόληψη. Ανάμεσα στις λιπόφιλες στατίνες,
μόνο η σιμβαστατίνη είχε στατιστικά σημαντική αύξηση για
εμφάνιση κατάθλιψης κατά 9%.
 Συμπερασματικά η χρήση λιπόφιλων στατινών δεν συνδέεται περισσότερο με εμφάνιση κατάθλιψης συγκριτικά με
τις υδρόφιλες στατίνες.
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Υψηλή έναντι χαμηλής δόσης πιταβαστατίνης
σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο
Taguchi I, Iimuro S, Iwata H, et al.

Circulation. 2018;137:1997-2009
Σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες πάσχοντες από καρδιαγγειακή νόσο προτείνεται να λαμβάνουν
υψηλά δοσολογικά σχήματα στατινών, δεδομένου ότι έχει
φανεί κλινικό όφελος συγκριτικά με τις χαμηλότερες δόσεις.
Η υπόθεση αυτή δεν έχει μελετηθεί επαρκώς σε Ασιατικό
πληθυσμό. Στη μελέτη REAL-CAD αξιολογήθηκε η επίδραση
διαφόρων δοσολογικών σχημάτων πιταβαστατίνης σε Ασιάτες
ασθενείς με στεφανιαία νόσο (ΣΝ).
Πρόκειται για πολυκεντρική, διπλά-τυφλή τυχαιοποιημένη
μελέτη στην οποία συμμετείχαν 13.054 Ιάπωνες ασθενείς
με σταθερή ΣΝ, μέσης ηλικίας 68 ετών, με επίπεδα LDL-χολ
<120 mg/dL που τυχαιοποιήθηκαν σε 1 mg έναντι 4 mg
πιταβαστατίνης. Πρωταρχικό σημείο της μελέτης ήταν το
σύνθετο καρδιαγγειακού θανάτου, εμφράγματος μυοκαρδί-

ου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και νοσηλείας λόγω
ασταθούς στηθάγχης.
Μετά από μέση παρακολούθηση περίπου 4 ετών φάνηκε
ότι η αυξημένη δόση πιταβαστατίνης ελάττωσε την LDL-χολ
κατά 14,7 mg/dL περισσότερο συγκριτικά με τη χαμηλή δόση.
Η υψηλή δόση πιταβαστατίνης ελάττωσε την εμφάνιση του
πρωταρχικού τελικού σημείου κατά 19% περαιτέρω συγκριτικά με τη χαμηλή δόση (Εικόνα 1). Επιπλέον, φάνηκε όφελος
και σε άλλα τελικά σημεία όπως η συνολική θνητότητα, το
έμφραγμα μυοκαρδίου και η επαναιμάτωση στεφανιαίων
αρτηριών. Τα αποτελέσματα ήταν σταθερά, ακόμη και σε
υπο-ομάδα ασθενών με αρχική LDL-χολ <95 mg/dL, ενώ η
συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν χαμηλή
και στα δύο δοσολογικά σχήματα.
 Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η χορήγηση υψηλής δόσης
4 mg έναντι χαμηλής δόσης 1 mg πιταβαστατίνης ελαττώνει
περαιτέρω την εμφάνιση κλινικών επεισοδίων σε πάσχοντες
από σταθερή ΣΝ.

Καρδιαγγειακός κίνδυνος από αυξημένη
λιποπρωτεΐνη (α) σε συνδυασμό με χαμηλή
LDL-χολ

Πιταβαστατίνη 1 mg
Πιταβαστατίνη 4 mg
Συνολική συχνότητα (%)

Verbeek R, Hoogeveen RM, Langsted A, et al.

Eur Heart J. 2018;39:2589-2596

Έτη παρακολούθησης

Εικόνα 1. Καμπύλες Kaplan-Meier όσον αφορά τα πρωταρχικά
καταληκτικά σημεία. Παρατηρήθηκε ελάττωση του σχετικού κινδύνου
εμφάνισης τους κατά 19% στην ομάδα που ελάμβανε 4 mg πιταβαστατίνης έναντι της ομάδας που ελάμβανε 1 mg πιταβαστατίνης

Τα αυξημένα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης (α) [Lp(a)] αποτελούν αιτιολογικό παράγοντα εμφάνισης καρδιαγγειακής
νόσου. Εντούτοις, έχει προταθεί ότι κινδυνεύουν κυρίως
άτομα με αυξημένα επίπεδα LDL-χολ. Στην παρούσα ανάλυση
μελετήθηκε ο καρδιαγγειακός κίνδυνος από την Lp(a) ανάλογα
με τα επίπεδα της LDL-χολ.
Αξιολογήθηκαν δεδομένα από 16.654 συμμετέχοντες στην
προοπτική πληθυσμιακή μελέτη EPIC-Norfolk και από 9.448
συμμετέχοντες της μελέτης Copenhagen City Heart Study. Οι
συμμετέχοντες στην ανάλυση κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα
με τα επίπεδα της LDL-χολ σε τέσσερα τεταρτημόρια (2,5,
3,5, 4,5, και 5,5 mmol/L, αντίστοιχα περίπου 100, 140, 180 και

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

http://www.eelia.gr

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Εταιρείας μας είναι:

lipid_athero@yahoo.gr
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 Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η Lp(a) αποτελεί ανεξάρτητο
παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου, αλλά, σε πλαίσιο
πρωτογενούς πρόληψης, τα επίπεδα της Lp(a) σχετίζονται
με αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου εφόσον η LDL-χολ
είναι >100 mg/dL.

(έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή
αγγειακός θάνατος) και πρωταρχικό τελικό σημείο ασφάλειας
αποτελούσε η εμφάνιση μείζονος αιμορραγίας (ενδοκράνιος
αιμορραγία, αιμορραγία πεπτικού, αιμορραγία οφθαλμού
που προσβάλλει την όραση ή άλλη σημαντική αιμορραγία).
Δευτερογενές τελικό σημείο ήταν η εμφάνιση καρκίνου του
πεπτικού συστήματος.
Με το πέρας της επταετούς περιόδου παρακολούθησης
των ασθενών, φάνηκε ότι η χορήγηση ασπιρίνης συνοδευόταν
από 12% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών
συμβαμάτων (658 στην ομάδα της ασπιρίνης (8,5%] έναντι
743 ασθενών στο εικονικό φάρμακο (9,6%, p=0,01) (Εικόνα 2).
Παράλληλα όμως, υπήρχε αύξηση κατά 29% της εμφάνισης
μειζόνων αιμορραγιών (314 ασθενείς στην ομάδα της ασπιρίνης (4,1%) έναντι 245 ασθενών με εικονικό φάρμακο (3,2%,
p=0,003). Κυρίως αυξήθηκαν οι αιμορραγίες από το πεπτικό
και άλλες εξωκρανιακές θέσεις. Δεν φάνηκε διαφορά στην
επίπτωση κακοηθειών ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Καρδιαγγειακά συμβάματα (%)

220 mg/dL) και υπολογίσθηκε η διορθωμένη LDL-χολ (LDLCcorr), δηλ. η LDL-χολ μετά την αφαίρεση της χοληστερόλης
που περιέχεται στην Lp(a). Άτομα με επίπεδα Lp(a) <80o
εκατοστημόριο και LDL-Ccorr <100 mg/dL θεωρήθηκαν ως
ο πληθυσμός αναφοράς.
Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι άτομα με επίπεδα
Lp(a) ≥80o εκατοστημόριο είχαν αυξημένο καρδιαγγειακό
κίνδυνο εφόσον η αρχική LDL-Ccorr ήταν ≥100 mg/dL. Αντίθετα, στους συμμετέχοντες με αρχική LDL-Ccorr <100 mg/
dL η επίδραση των επιπέδων της Lp(a) στον καρδιαγγειακό
κίνδυνο εξασθενούσε. Στην ανάλυση δεν φάνηκε συσχέτιση
ανάμεσα στα επίπεδα της Lp(a) και της LDL-Ccorr, γεγονός που
καταδεικνύει ότι οι δύο αυτές παράμετροι είναι ανεξάρτητοι
παράγοντες κινδύνου.

Ασπιρίνη και πρωτογενής πρόληψη
σε διαβητικούς ασθενείς
ASCEND Study Collaborative Group.

N Engl J Med. 2018. doi: 10.1056/NEJMoa1804988

Έτη παρακολούθησης

Η παρουσία σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών. Στους ασθενείς με
ΣΔ η χορήγηση χαμηλής δόσης ασπιρίνης ασκεί ευεργετική
δράση στην προστασία από καρδιαγγειακά επεισόδια, αλλά
συνοδεύεται από αύξηση του αιμορραγικού κινδύνου. Στη
μελέτη ASCEND (A Study of Cardiovascular Events in Diabetes)
αξιολογήθηκε η επίδραση της ασπιρίνης σε πάσχοντες από
ΣΔ χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου.
Συμμετείχαν 15.480 άτομα που έλαβαν 100 mg ασπιρίνης
ημερησίως ή εικονικό φάρμακο και παρακολουθήθηκαν
για 7,4 έτη. Πρωταρχικό τελικό σημείο αποτελεσματικότητας ήταν η εμφάνιση μειζόνων καρδιαγγειακών επεισοδίων

Εικόνα 2. Kaplan-Meier καμπύλες όσον αφορά στην εμφάνιση
καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Παρατηρήθηκε ελάττωση του σχετικού
κινδύνου κατά 12% στην ομάδα που ελάμβανε ασπιρίνη έναντι της
ομάδας με το εικονικό φάρμακο.

 Οι ερευνητές καταλήγουν ότι σε πλαίσιο πρωτογενούς
πρόληψης η χορήγηση ασπιρίνης σε πάσχοντες από ΣΔ
είναι αποτελεσματική, αλλά με κόστος την αύξηση των
αιμορραγικών επεισοδίων. Σκοπεύουν στην περαιτέρω
μακροχρόνια παρακολούθηση των συμμετεχόντων της
μελέτης προκειμένου να αποσαφηνισθεί ποιοί ασθενείς
ωφελούνται περισσότερο.

Προσεχή Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια
88

39ο πανελληνιο καρδιολογικο συνεδριο
18-20 Οκτωβρίου 2018, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα

88

ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
1-3 Νοεμβρίου 2018, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

88

45o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

15-18 Μαΐου 2019, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ
Δ. Ρίχτερ, MD, FESC, FAHA
Μέλος ΔΣ ΕΕΛΙΑ

Έχει θέση η ασπιρίνη
στην πρωτογενή πρόληψη;
Νεότερα από το ESC 2018
Η θέση της ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη αποτελεί
ακόμα πεδίο επιστημονικής διαφωνίας με τις επιστημονικές
εταιρίες και τις κατευθυντήριες οδηγίες είτε να την απορρίπτουν πλήρως είτε να την τοποθετούν στις ομάδες ασθενών
υψηλού κινδύνου.
Στα πλαίσια αυτά δύο ακόμη μελέτες παρουσιάστηκαν στο
πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας και ταυτόχρονα
δημοσιεύθηκαν στο NEJM και LANCET αντίστοιχα.
Η πρώτη ήταν η ASCEND trial (N Engl J Med. 2018 Aug 26.
doi: 10.1056/NEJMoa1804988) σε ασθενείς με σακχαρώδη
διαβήτη (ΣΔ) όπου 15000 άτομα με ΣΔ αλλά χωρίς στεφανιαία
νόσο (ΣΝ) τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε ασπιρίνη είτε εικονικό φάρμακο για 7,4 έτη. Η ασπιρίνη μείωσε το τελικό σημείο
σκληρού καρδιαγγειακού συμβάντος κατά 12% αλλά αύξησε
ταυτόχρονα τις σοβαρές αιμορραγίες (κυρίως γαστρεντερικές)
κατά 29%. Για κάθε 91 ασθενείς που ελάμβαναν ασπιρίνη για
7,4 έτη γλιτώναμε ένα καρδιαγγειακό συμβάν και για κάθε 112
ασθενείς που την ελάμβαναν είχαμε μία μείζονα αιμορραγία.
Μολονότι δεν ισοδυναμούν σε επίπεδο βαρύτητας το
ισχαιμικό επεισόδιο με την αιμορραγία η ισορροπία αυτή
προβληματίζει για το κατά πόσον πράγματι πρέπει να χορηγούμε ασπιρίνη στην πρωτογενή πρόληψη σε διαβητικούς
ασθενείς. Να ληφθεί υπόψη ακόμα πως μόνο το 25% των

ασθενών στη μελέτη ελάμβαναν αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPI), γεγονός που μας κάνει να προβληματιζόμαστε
κατά πόσο το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό εάν
όλοι οι ασθενείς ελάμβαναν γαστροπροστασία.
Στη δεύτερη μελέτη (ARRIVE trial, Lancet. 2018 Aug 24.
doi: 10.1016/S0140-6736(18)31924-X) 12000 μη διαβητικοί
ασθενείς με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου αλλά χωρίς
ΣΝ ή ΣΔ τυχαιοποιήθηκαν σε ασπιρίνη 100 mg ή εικονικό
φάρμακο. Το τελικό αποτέλεσμα δεν έδειξε καμιά στατιστικά
σημαντική διαφορά, μολονότι λόγω του ότι η συμμόρφωση
των ασθενών στη μελέτη αυτή ήταν εξαιρετικά χαμηλή, εάν
λάβουμε υπόψη μόνο τους ασθενείς που πήραν τελικά την
ασπιρίνη για το 60% του χρονικού διαστήματος της μελέτης
είχαμε σημαντική μείωση των εμφραγμάτων του μυοκαρδίου.
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Συμπέρασμα των μελετών αυτών είναι πως δεν πρέπει να
χορηγούμε αλόγιστα ασπιρίνη στην πρωτογενή πρόληψη
αλλά μετά από πολύ σκέψη και αφού ζυγίσουμε πολύ καλά τη
σχέση οφέλους-κινδύνου.

