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Ως περιβάλλον ορίζεται το σύνολο των φυσικών, χημικών 
και βιοτικών παραγόντων που επιδρούν σε έναν οργανισμό ή 
σε μια βιοκοινότητα και τελικά καθορίζουν τη μορφή και την 
επιβίωσή τους. Τμήμα του περιβάλλοντος είναι το οικοσύστημα 
που αναφέρεται σε μία ολοκληρωμένη ενότητα βιοτικών και 
αβιοτικών παραγόντων και στις αλληλεπιδράσεις τους σε μία 
συγκεκριμένη μονάδα χώρου.

Οι σπουδαιότεροι οικολογικοί παράγοντες είναι το κλίμα, το 
έδαφος και τα βιοτικά συστήματα ενώ έχουν μεγάλη σημασία 
στα οικοσυστήματα (υδάτινα και χερσαία) η ενεργειακή ροή 
τους, οι τροφικοί κύκλοι και τέλος η ανάπτυξή τους με το χρόνο.

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα αποτελούν σήμερα μέγιστο 
πρόβλημα και η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να 
είναι το πρώτο μέλημα όλων των υπευθύνων του πλανήτη. Η 
ανάπτυξη των βιομηχανικών κοινωνιών έγινε δυστυχώς σε 
βάρος του περιβάλλοντος και πολλά είναι τα παραδείγματα 
περιβαλλοντικών καταστροφών κατά τις τελευταίες δεκαετίες, 
παρ’ όλα αυτά η σύνδεση της προστασίας του περιβάλλοντος 
με την περιβαλλοντική πολιτική δεν είναι τόσο εύκολη.

ΑΡΘΡΟ  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΡύπΑνσΗ Τού ΑΕΡΑ κΑΙ κΑΡδΙΑγγΕΙΑκΑ 
νοσΗΜΑΤΑ

Πολλοί είναι οι ρύποι και τα αέρια που τα τελευταία χρόνια 
έχουν συνδεθεί επιδημιολογικά με την αύξηση των καρδι-
αγγειακών επεισοδίων. Η έκθεση σε μολυσμένο περιβάλ-
λον μπορεί να επιφέρει άμεσα προβλήματα, όπως δυνητικά 
θανατηφόρες αρρυθμίες, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 
και πνευμονικό οίδημα αλλά και χρόνια στεφανιαία νόσο, 
μυοκαρδιοπάθειες κ.α.

Η μολυσμένη ατμόσφαιρα περιέχει μεγάλες ποσότητες 
στερεών και υγρών σωματιδίων, το μέγεθος των οποίων έχει 
μεγάλη σημασία (Εικόνα 1). Τα σωματίδια αυτά, μαζί με αέρια 
όπως το νιτρικό οξύ και το διοξείδιο του θείου δημιουργούν 
το φωτοχημικό νέφος που υπάρχει στις πόλεις και σε περιοχές 
με βιομηχανική δραστηριότητα. 

Το μέγεθος των σωματιδίων χωρίζεται σ’ αυτά που η διάμε-
τρος τους είναι μεγαλύτερη των 10 μm (PM10) και εισέρχονται 
στο τραχειοβρογχικό δέντρο δημιουργώντας προβλήματα που 
έχουν σχέση με το αναπνευστικό, όπως χρόνιες βρογχίτιδες 
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Μόλυνση του περιβάλλοντος και καρδιακές παθήσεις



EΙκονΑ 2. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων τα 
μικρά σωματίδια δρουν στο καρδιαγγειακό σύστημα.
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και καρκίνο του πνεύμονα, και σωματίδια που το μέγεθος τους 
είναι μικρότερο των 2,5 μm (PM2,5) και εισέρχονται στην κυκλο-
φορία μέσω του ενδοθηλίου των κυψελίδων του πνεύμονα, 
δημιουργώντας προϋποθέσεις για εμφάνιση καρδιαγγειακών 
προβλημάτων.

Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί (Εικόνα 2) μέσω των 
οποίων τα μικρά σωματίδια δρουν στο καρδιαγγειακό είναι 
τρεις. Ο πρώτος είναι μέσω ερεθισμού του πνευμονικού 

ιστού ενεργοποίηση του αυτόνο-
μου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ) 
της καρδιάς με αποτέλεσμα την 
εμφάνιση ταχυκαρδίας και ελάτ-
τωση της διακύμανσης της καρ-
διακής συχνότητας (Heart Rate 
Variability) που έχει ως αποτέλε-
σμα την εμφάνιση αρρυθμιών και 
αιφνίδιου θανάτου ιδιαίτερα σε 
ηλικιωμένους ασθενείς. Ο δεύτε-
ρος μηχανισμός είναι απ’ ευθείας 
δράση στο μυοκάρδιο χωρίς τη 
μεσολάβηση των πνευμόνων με 
αποτέλεσμα τη διέγερση του ΑΝΣ 
και πάλι με τα ίδια αποτελέσματα 
όπως αυτά που προαναφέρθηκαν. 
Ο τρίτος και κύριος μηχανισμός 
είναι η δημιουργία προϋποθέσεων 
φλεγμονής είτε μέσω φλεγμονής 
του ενδοθηλίου των πνευμόνων 
είτε με απ’ ευθείας δράση στο μυ-
οκάρδιο. Φαίνεται ότι το νέφος 
που δημιουργείται στην καθη-

μερινότητα από τις μηχανές εσωτερικής καύσης αλλά και το 
κάπνισμα, εμπεριέχουν σε μεγάλο βαθμό μικρά έως πολύ μικρά 
σωματίδια (PM2,5) τα οποία προάγουν το οξειδωτικό stress σε 
σύντομο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία 
του ενδοθηλίου και την ενεργοποίηση των λευκοκυττάρων 
και αιμοπεταλίων.

Πολλές μελέτες τα τελευταία χρόνια έδειξαν ότι η έκθεση 
σε μολυσμένο περιβάλλον ενεργοποιεί κυτταρικούς μηχανι-
σμούς με αποτέλεσμα την αύξηση στοιχείων της φλεγμονής 
όπως είναι οι κυτταροκίνες, χημειοκίνες, ιντερλευκίνη-6, 
λεμφοκύτταρα και ηωσινόφιλα. Η αύξηση της C-αντιδρώσας 
πρωτεΐνης είναι επίσης χαρακτηριστική κατά την έκθεση σε 
μολυσμένη ατμόσφαιρα.

νΙΤΡΙκΑ οξΕΙδΙΑ 
Τα νιτρικά οξείδια όπως NO, NO2, N2O4 και N2O5 προάγουν 

τη στεφανιαία νόσο και ενοχοποιούνται για σπασμό των 
στεφανιαίων αρτηριών και αιφνίδιο θάνατο. Παράγονται 
κατεξοχήν από χημικές βιομηχανίες, μηχανές εσωτερικής 
καύσης και το κάπνισμα καπνού.

ΜονοξΕΙδΙο Τού ΑνθΡΑκΑ (CO)
Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι κατεξοχήν δηλητηριώδες 

αέριο και υπάρχει συχνά σε μικρές ποσότητες σε φωτοχημικά 
νέφη ή σε μεγάλες ποσότητες όπου υπάρχουν ατυχήματα σε 
βιομηχανικούς χώρους.

δΙοξΕΙδΙο Τού θΕΙού (SO2)
Το διοξείδιο του θείου ανιχνεύεται σε νέφος που προέρ-

χεται από μηχανές εσωτερικής καύσης, βρίσκεται πάντα σε 
μολυσμένο περιβάλλον και ενοχοποιείται για στεφανιαία νόσο.

πΑθΗΤΙκο κΑπνΙσΜΑ
Το παθητικό κάπνισμα θεωρείται σήμερα παράγοντας 

(συνέχεια στη σελίδα 7)

EΙκονΑ 1. Μέγεθος σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.
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Η Επεμβατική Μουσική 
Καρδιολογία

Σημαντικές μελέτες έχουν δείξει την ευεργετική επίδραση 
της μουσικής ακρόασης (music medicine) σε καρδιολογικούς 
ή καρδιοχειρουργικούς ασθενείς. Κατάλληλα επιλεγμένη 
μουσική, μέσω της χαλάρωσης που προκαλεί, μπορεί να 
μειώνει τον αναπνευστικό ρυθμό, την καρδιακή συχνότητα 
και την αρτηριακή πίεση ιδιαίτερα αν το είδος της μουσικής 
επιλέγει αποκλειστικά ο ίδιος ο ασθενής. Επίσης πρόσφατα 
δεδομένα που προέρχονται από μετα-ανάλυση όλων των 
σχετικών κλινικών μελετών δείχνουν ότι η μουσική ακρόαση 
μπορεί να ελαττώνει το αίσθημα του πόνου και ακόμη να 
περιορίζει την ανάγκη για χρήση αναλγητικών ή υπναγω-
γών φαρμάκων μετά από χειρουργικές επεμβάσεις ή/και σε 
ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ)1. Εχει αποδειχθεί οτι η μείωση της καρδιακής συχνό-
τητας και της αρτηριακής πίεσης σχετίζεται με ελάττωση των 
επιπέδων νευρο-ορμονών που σχετίζονται με το stress όπως 
η νορ-επινεφρίνη, κορτιζόλη και ACTH αλλά φαίνεται οτι η 
χαλάρωση μέσω μουσικής μπορεί να επιδρά ακόμη και στα 
επίπεδα της αυξητικής ορμόνης (GH) και της β-ενδορφίνης 
στο αίμα2. Στίς περισσότερες μελέτες οι ασθενείς εκτέθηκαν σε 
μουσική ακρόαση μέσω φορητών CD-players/tape recorders 
που είχαν συνδεθεί με ακουστικά. Η ακρόαση μουσικής σε 
επίπεδο στεφανιαίας μονάδας ελαττώνει σημαντικά το βαθ-
μό του άγχους (stress) όπως μετράται υποκειμενικά μέσω 
απαντήσεων των ασθενών σε ψυχομετρικά ερωτηματολόγια 
(state-trait anxiety scores)1. Υπάρχουν πρόσφατα επιστημονικά 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η χρήση μουσικής μειώνει το 
χρόνο παραμονής ασθενών στην καρδιοχειρουργική ΜΕΘ μετά 
από επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης και επίσης 
ότι η μουσική ακρόαση ελαττώνει το κόστος νοσηλείας των 
ασθενών στη ΜΕΘ3.

Στο A΄ Καρδιολογικό Τμήμα του Ωνασείου Καρδιοχει-
ρουργικού Κέντρου (ΩΚΚ) έχει αρχίσει από το 1997 μια συ-
στηματική μελέτη των επιδράσεων της μουσικής ακρόασης 
σε διαφορετικές ομάδες ασθενών που περιλαμβάνουν και 
ασθενείς που νοσηλεύονται στη στεφανιαία και την καρδιο-
χειρουργική ΜΕΘ. Σε μια αρχική μελέτη οι ασθενείς εκτέθηκαν 
σε ακρόαση κατάλληλα επιλεγμένης μουσικής (relaxation & 
soothing music) μέσω κεντρικής εγκατάστασης CD-player με 
δυνατότητα αναμετάδοσης μουσικής σε κάθε κλίνη της ΜΕΘ 
μέσω ακουστικών. Οι ασθενείς συμπλήρωσαν σταθμισμένο 
ψυχομετρικό ερωτηματολόγιο πριν και μετά την ακρόαση 

μουσικής, βαθμολόγηση του stress σε κλίμακες οπτικής ανα-
λογίας (visual analogue scales  - VAS) και επίσης υποβλήθηκαν 
σε αναίμακτες αιμοδυναμικές μετρήσεις. Η μελέτη έδειξε ότι η 
μουσική σε χώρους όπως η στεφανιαία και καρδιοχειρουργική 
ΜΕΘ, το αιμοδυναμικό και ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο 
μειώνει σημαντικά την αίσθηση του stress κατά τη διάρκεια 
της νοσηλείας ή των παρεμβάσεων4.

Στο ΩΚΚ επίσης μελετήθηκε η επίδραση της ακρόασης 
μουσικής πριν και κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας κόπωσης 
σε τάπητα και βρέθηκε οτι η έκθεση ασθενών σε χαλαρωτική 
μουσική μπορεί να μειώνει την καρδιακή συχνότητα έναρξης 
της δοκιμασίας, να βελτιώνει την ανοχή στην άσκηση και να 
οδηγεί σε ταχύτερους ρυθμούς αποκατάστασης της καρδια-
κής συχνότητας και της αρτηριακής πίεσης κατά τη φάση 
ανάνηψης. Επίσης η ακρόαση μουσικής κατά την άσκηση 
μειώνει σημαντικά το αίσθημα του stress και αυξάνει το βαθμό 
θετικής σκέψης, γεγονός το οποίο βελτιώνει την ικανότητα 
για άσκηση. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την ανάλυση 
απαντήσεων ασθενών σε ερωτηματολόγια VAS ή/και το ερω-
τηματολόγιο State-Trait Anxiety Inventory (STAI)5. Οι Szmedra 
et al6 έδειξαν οτι η ακρόαση ήπιας (soft) μουσικής κατά την 
άσκηση βελτιώνει υποκειμενικά αλλά και αντικειμενικά την 
ανοχή στην άσκηση όπως αυτό εκφράζεται μέσω της καθυ-
στέρησης εμφάνισης της αιχμής (peak) του γαλακτικού οξέος 
και της νορ-επινεφρίνης στο πλάσμα σε άτομα που ασκούνται 
με μουσική σε σχέση με ομάδα ελέγχου. 

Oι Dritsas et al7, σε μελέτη που έγινε στο ΩΚΚ, έδειξαν 
ότι η ακρόαση χαλαρωτικής μουσικής κατά τη διάρκεια 
της δοκιμασίας ανάκλισης (tilt testing) σε ασθενείς με βαρύ 
ιστορικό συγκοπτικών επεισοδίων που αποδίδονται σε νευρο-
καρδιογενή συγκοπή (neurocardiogenic syncope) μπορεί να 
αναστείλει την εκδήλωση συγκοπτικού επεισοδίου. Ακόμη οι 
Dritsas et al8 έδειξαν ότι η εφαρμογή μουσικής ακρόασης κατά 
την πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο (2-12 ώρες) μετά από 
επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης ελαττώνει σημα-
ντικά τη χρήση οπιοειδών αναλγητικών. Μια πολύ πρόσφατη 
τυχαιοποιημένη μελέτη (randomized control study) επίσης από 
τους Dritsas et al9 έδειξε ότι κατά τη διάρκεια αιματηρών ηλε-
κτροφυσιολογικών επεμβάσεων (π.χ. εμφύτευση βηματοδότη 
ή απινιδωτή) η ακρόαση χαλαρωτικής (antistress) μουσικής 

ΣΤΗΛΗ  
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ή αντιυπερτασικών). Βέβαια 
για την εξαγωγή περισσότερο 
αξιόπιστων συμπερασμάτων θα 
απαιτηθούν μεγάλες τυχαιοποι-
ημένες κλινικές μελέτες μέσω 
των οποίων θα πρέπει να συ-
γκριθεί η μουσική παρέμβαση 
με τη χορήγηση φαρμάκων με 
στόχο όχι απλά τη μεταβολή 
αιμοδυναμικών δεικτών αλλά 
κυρίως των κλινικών συμβαμά-
των (end-points). Επίσης η μου-
σικοθεραπεία (music therapy & 
music medicine) θα μπορούσε 
να ενταχθεί ουσιαστικά στα 
προγράμματα αποκατάστασης 
καρδιοπαθών με βάση αφενός 
την ιδιότητα της να βελτιώνει 
την ανοχή στην άσκηση αφε-
τέρου τη δυνατότητα να ελατ-
τώνει την αίσθηση του stress10. 
Επιπλέον καλά σχεδιασμένες 
μελέτες (randomized controlled 

trials) θα πρέπει μελλοντικά να συγκρίνουν τις διαφορές 
μεταξύ της παθητικής ακρόασης προ-επιλεγμένης μουσικής 
(music medicine) και της βιωματικής μουσικής θεραπείας 
(creative music therapy) η οποία απαιτεί την παρουσία εκ-
παιδευμένων θεραπευτών. Φαίνεται ότι η ζωντανή μουσική 
παρέμβαση θα αποβεί ίσως σημαντικό κλινικό εργαλείο στο 
μέλλον και ήδη σε αρκετά νοσοκομεία της Ευρώπης και των 
ΗΠΑ ειδικοί μουσικοί-θεραπευτές παρέχουν υπηρεσίες με 
τη μορφή ευέλικτων μουσικών σχημάτων (βλ. το δημοφιλές 
ντουέτο άρπα και φλάουτο).

μπορεί να μειώσει την αίσθηση του πόνου και να περιορίσει 
το έντονο άγχος των ασθενών χωρίς να χορηγηθούν στον 
ασθενή αναλγητικά ή αγχολυτικά φάρμακα.

Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η συστηματική εφαρμογή 
της μουσικής παρέμβασης θα μπορούσε να αποτελέσει συ-
μπληρωματική μορφή αγωγής κατά τη νοσηλεία στεφανιαίων 
ασθενών διότι η μουσική με πολύ χαμηλό κόστος, αναίμακτα 
και χωρίς παρενέργειες επιτυγχάνει να μειώσει την καρδιακή 
συχνότητα και την αρτηριακή πίεση-έναν επιθυμητό στόχο 
τον οποίο συνήθως επιτυγχάνει η κλασική καρδιολογία με 
τη χορήγηση φαρμάκων (βλ. β-αδρενεργικών αναστολέων 
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ics during treadmill running. Int J Sports Med 1998;19:32-7.
 7. Dritsas A, Leftheriotis D, Karabela G, et al. The effect of relaxing 

music on the stress dimension and the response to tilt-test in vas-
ovagal patients. Eur Heart J 2004;25(suppl):574: P3391.

 8. Dritsas A, Papadopoulos K, Karydas A, et al. Effects of music listen-
ing on hemodynamic indices and pain control during early post-
operative period following coronary artery bypass surgery. Heart 
Surgery Forum 2010; 13:(Suppl 1):S88.

 9. Dritsas A, Dimtsia I, Laoutaris I, Poulos G, Maounis T. The ability of 
music to prevent pain and anxiety during invasive cardiology pro-
cedures: A randomized control study. EUROPREVENT 2014, Amster-
dam 8-10 May 2014. Best Poster Award Winner Prize, www.escar-
dio.org/europrevent2014.

 10. Alter D, Shanmugappiriya S, Freedman C, et al. The relationship 
between music, exercise, self-reported health, and health behav-
iours among cardiac rehabilitation patients. Music and Medicine 
2015;7:8-16.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Εταιρείας μας είναι:

lipid_athero@yahoo.gr



5

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
ΑΡΘΡΑ - ΣΧΟΛΙΑ

Η επίδραση της ελάττωσης  
της χοληστερόλης με ροσουβαστατίνη 
σε φαινομενικά υγιή άτομα ενδιάμεσου 
καρδιαγγειακού κινδύνου
Yusuf S, Bosch J, Dagenais G, et al. 

N Engl J Med. 2016;374:2021-31 

Η χορήγηση στατινών ελαττώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο 
σε άτομα ελεύθερα καρδιαγγειακής νόσου. Στις παλαιότερες 
μελέτες συμπεριλήφθησαν κυρίως άτομα λευκής φυλής με 
αυξημένα επίπεδα λιπιδίων ή δεικτών φλεγμονής. Οι συγ-
γραφείς της παρούσας μελέτης αξιολόγησαν την ωφέλεια 
της θεραπείας με στατίνη σε έναν ανομοιογενή πληθυσμό 
από άτομα ενδιαμέσου κινδύνου.

Στη μελέτη HOPE-3 συμμετείχαν 12.705 άτομα χωρίς κλι-
νικά έκδηλη καρδιαγγειακή νόσο και χωρίς αυξημένους δεί-
κτες φλεγμονής ή σημαντική υπερλιπιδαιμία (διάμεση τιμή 
C-αντιδρώσας πρωτεΐνης κατά την τυχαιοποίηση 2 mg/L και 
μέση τιμή LDL-χολ 128 mg/dL). Οι συμμετέχοντες τυχαιοποι-
ήθηκαν στη λήψη 10 mg ροσουβαστατίνης ημερησίως έναντι 
εικονικού φαρμάκου. Η μελέτη είχε δύο σύνθετα πρωτογενή 
τελικά σημεία. 

Οι συμμετέχοντες που έλαβαν ροσουβαστατίνη εμφάνιζαν 
ελάττωση της LDL-χολ κατά 26,5% συγκριτικά με το εικονικό 
φάρμακο. Έπειτα από χρονικό διάστημα παρακολούθησης 5,6 
ετών το πρώτο πρωτογενές τελικό σημείο (καρδιαγγειακός 
θάνατος, μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου ή αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο) καταγράφηκε σε χαμηλότερο ποσοστό 
στους υπό θεραπεία συμμετέχοντες (ελάττωση του σχετικού 
κινδύνου κατά 24%, p=0,002). Το δεύτερο πρωτογενές τελικό 
σημείο (συμπεριλάμβανε επιπλέον επεμβάσεις επαναγγείωσης, 
καρδιακή ανεπάρκεια και ανάνηψη από καρδιακή ανακοπή) 
εμφάνισε μειωμένη συχνότητα κατά 25% στην ομάδα της 
ροσουβαστατίνης έναντι του εικονικού φαρμάκου (p<0,001). 
Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται η καμπύλη επιβίωσης Kaplan-
Meier στο σύνολο των πρωτογενών καταληκτικών σημείων. 
Η λήψη ροσουβαστατίνης σχετίσθηκε με αύξηση συμπτωμά-
των από τους μύες και εμφάνισης καταρράκτη σε στατιστικά 
σημαντικό επίπεδο. 

 � Συμπερασματικά, η χορήγηση ροσουβαστατίνης σε φαι-
νομενικά υγιή άτομα ενδιάμεσου καρδιαγγειακού κινδύ-
νου σχετίζεται με ελαττωμένη επίπτωση καρδιαγγειακών 
επεισοδίων.

Αποτελεσματικότητα της υπολιπιδαιμικής 
φαρμακευτικής θεραπείας σε ασθενείς  
με στεφανιαία νόσο από 24 χώρες: 
αποτελέσματα από τη μελέτη 
EUROASPIRE IV
Reiner Z, De Backer G, Fras Z, et al. 

Atherosclerosis. 2016;246:243-50

Η δυσλιπιδαιμία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου 
για ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου (ΣΝ) και η ελάττωση της LDL-
χολ έχει φανεί ότι ελαττώνει τη νοσηρότητα και θνητότητα 
πασχόντων από ΣΝ. Η μελέτη παρατήρησης EUROASPIRE IV 
σχεδιάστηκε για να καταγράψει την υπολιπιδαιμική θεραπεία 
σε ασθενείς με ΣΝ κατά την έξοδο τους από το νοσοκομείο 
και την επίτευξη των στόχων μετά από ένα έτος θεραπείας.

Αξιολογήθηκαν δεδομένα από 6.648 ασθενείς από 24 ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Οι μετρήσεις των λιπιδαιμικών παραμέτρων 
πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικό εργαστήριο και οι ασθενείς 
χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες ανάλογα με την ένταση της 
υπολιπιδαιμικής θεραπείας: υψηλής ισχύος στατίνη, μέτριας 
και χαμηλής ισχύος στατίνη ή μη λήψη θεραπείας.

Φάνηκε ότι αν και ποσοστό 90,4% των ασθενών ελάμ-
βαναν αγωγή με στατίνη κατά το εξιτήριο, εντούτοις 11,6% 

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»

Έτη

ΕΙκονΑ 1. Καμπύλη επιβίωσης Kaplan-Meier ως προς το σύνθετο 
καταληκτικό σημείο που περιλάμβανε καρδιαγγειακό θάνατο, μη 
θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισό-
διο, ανάνηψη από καρδιακή ανακοπή, επέμβαση επαναιμάτωσης ή 
καρδιακή ανεπάρκεια.
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διέκοψαν τη θεραπεία σε ένα έτος. Επιπλέον, σε ποσοστό 
μόνο 37,6% των ασθενών με ΣΝ συνταγογραφήθηκε στατίνη 
υψηλής ισχύος κατά την έξοδό τους από το νοσοκομείο. Το 
ποσοστό επίτευξης του στόχου για την LDL-χολ <70 mg/dL 
στον πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου πληθυσμό της 
μελέτης ήταν μόλις 19,3%.

 � Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η θεραπεία της δυσλιπιδαι-
μίας με χορήγηση στατινών και η επίτευξη των στόχων σε 
ασθενείς με ΣΝ είναι υποβέλτιστη και προτείνουν εντατικο-
ποίηση των θεραπευτικών μέτρων με στόχο τη βελτίωση 
της νοσηρότητας των ασθενών.

Πόσο απαραίτητο είναι να προηγείται 
νηστεία της μέτρησης των λιπιδίων; 
Nordestgaard BG, Langsted A, Mora S, et al. 

Eur Heart J. 2016. pii: ehw152. [Epub ahead of print]

Η παρούσα δημοσίευση αφορά σε μια συμφωνία ειδικών 
(consensus) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και 
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κλινικής Χημείας σε σχέση με 
την αναγκαιότητα νηστείας για τη μέτρηση των λιπιδαιμικών 
παραμέτρων. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν δεδομένα παρατήρησης σημειώ-
νεται ότι τα αποτελέσματα των μετρήσεων των λιπιδαιμικών 
παραμέτρων διαφέρουν λίγο όταν το δείγμα αίματος παρ-
θεί υπό συνθήκες νηστείας έναντι τυχαίας δειγματοληψίας. 
Συγκεκριμένα, οι τιμές της ολικής χοληστερόλης και της 
LDL-χολ διαφέρουν κατά 8 mg/dL, ενώ των τριγλυκεριδίων 
κατά 26 mg/dL κατά μέσο όρο. Επιπλέον, τα αποτελέσματα 
έχουν σταθερή διαφορά διαχρονικά και σχετίζονται με την 
εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων ανεξάρτητα από τις 
συνθήκες της αιμοληψίας. Στην εικόνα 2 παρουσιάζονται τα 
μέσα επίπεδα των λιπιδίων μετά από γεύμα.

Οι συγγραφείς προτείνουν τη μέτρηση των λιπιδαιμικών 
παραμέτρων χωρίς νηστεία προκειμένου να αυξηθεί η συμ-
μόρφωση των εξεταζόμενων με εξαίρεση περιπτώσεις με 
αυξημένες τιμές τριγλυκεριδίων >440 mg/dL, όποτε πρέπει 
να πραγματοποιηθεί επανάληψη της μέτρησης υπό νηστεία. 
Επίσης, προτείνουν να ορίζονται ως παθολογικές από το 
εργαστήριο οι τιμές της ολικής χοληστερόλης >190 mg/dL, 
των τριγλυκεριδίων >175 mg/dL και της LDL-χολ >115 mg/
dL. Τέλος, περιπτώσεις ασθενών που χρήζουν παραπομπής 
σε ειδικό συμπεριλαμβάνουν περιστατικά με τριγλυκερίδια 
>880 mg/dL λόγω του αυξημένου κινδύνου παγκρεατίτιδας, 
LDL-χολ >500 mg/dL ή >190 mg/dL για ομόζυγο ή ετερόζυγο 
οικογενή υπερχοληστερολαιμία αντίστοιχα και Lp(a) >150 
mg/dL λόγω του πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου.

Μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα  
και ασφάλεια της χορήγησης στατινών
Ford I, Murray H, McCowan C, et al. 

Circulation. 2016;133:1073-80

Η μακροχρόνια παρακολούθηση μελετών ελάττωσης 
της LDL-χολ με στατίνες επιτρέπει την αξιολόγηση της απο-
τελεσματικότητας και της ασφάλειας της υπολιπιδαιμικής 
θεραπείας. Στη μελέτη WΟSCΟPS (West of Scotland Coronary 
Prevention Study) συμμετείχαν υψηλού κινδύνου πάσχοντες 
από υπερχοληστερολαιμία που τυχαιοποιήθηκαν στη λήψη 40 
mg πραβαστατίνης έναντι εικονικού φαρμάκου. Η παρούσα 
ανάλυση αφορά στην αξιολόγηση της πορείας των συμμε-
τεχόντων 20 χρόνια μετά την αρχική μελέτη. 

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 6.595 άνδρες ασθενείς 
και αρχικά παρακολουθήθηκαν για 4,9 έτη κατά μέσο όρο. 
Η σύνδεση των ασθενών με ηλεκτρονικό αρχείο επέτρεψε 
την παρακολούθησή τους 20 έτη μετά το πέρας της μελέτης. 

Φάνηκε ότι συμμετέχοντες στο σκέ-
λος της παρέμβασης με λήψη πρα-
βαστατίνης εμφάνιζαν χαμηλότερη 
θνητότητα κατά 13%, γεγονός που 
οφειλόταν κυρίως στην ελάττωση 
της καρδιαγγειακής θνητότητας κατά 
21%. Επίσης, υπήρχε στατιστικά ση-
μαντική διαφορά στις νοσηλείες για 
οξύ στεφανιαίο συμβάν, έμφραγμα 
μυοκαρδίου και καρδιακή ανεπάρ-
κεια χωρίς σημαντική διαφορά σε 
νοσηλείες για άλλες αιτίες ή στους 
θανάτους από κακοήθεια. 

 �  Οι συγγραφείς διαπιστώνουν 
ότι η θεραπεία με στατίνη για 5 
έτη συνοδεύεται από φαινόμενο 
μνήμης με ευνοϊκά αποτελέσματα 
στην εμφάνιση καρδιαγγειακών 
συμβάντων σε βάθος εικοσαετίας.

ΕΙκονΑ 2. Διακυμάνσεις των μέσων επιπέδων των λιπιδίων μετά από γεύμα σε 98 132 Κανα-
δούς άνδρες.
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Προσεχή Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια

(συνέχεια από τη σελίδα 2)

 8 εΛΛΗνιΚΗ εΤαιρεια ΛιπιΔιοΛοΓιαΣ αΘΗροΣΚΛΗρΩΣΗΣ Και αΓΓειαΚΗΣ νοΣοΥ 
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: 

• Προλαμβάνοντας τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Δύσκολες κλινικές περιπτώσεις
29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2016, Σύρος

 8 19ο πανεΛΛΗνιο ΣΥνεΔριο ΛιπιΔιοΛοΓιαΣ, αΘΗροΣΚΛΗρΩΣΗΣ Και αΓΓειαΚΗΣ νοΣοΥ
13–15 Οκτωβρίου 2016, Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel

 8 37ο πανεΛΛΗνιο ΚαρΔιοΛοΓιΚο ΣΥνεΔριο
20–22 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

κινδύνου για χρόνιες πα-
θήσεις όπως η χρόνια 
αναπνευστική ανεπάρ-
κεια και η στεφανιαία 
νόσος. Το ποσοστό αι-
ωρούμενων σωματιδίων 
είναι 3 φορές πάνω σε 
κλειστούς χώρους που 
υπάρχουν καπνιστές, 
τόσο για τα μεγάλα όσο 
και για τα μικρά σωμα-
τίδια. Όλες οι μεγάλες 

μελέτες επιδημιολογικές και προοπτικές αναδεικνύουν ως 
μέγιστο κοινωνικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία και χρειά-
ζεται ευαισθητοποίηση από όλους τους φορείς για τη μείωση 
του φαινομένου. 

ΑΡΤΗΡΙΑκΗ πΙΕσΗ
Η αρτηριακή πίεση βρέθηκε να είναι αυξημένη σε ημέρες 

όπου η μόλυνση ήταν αυξημένη σε 24ωρη καταγραφή. Παρότι 
ο μηχανισμός δεν έχει μελετηθεί πλήρως, η ενεργοποίηση 
του ΑΝΣ παίζει σημαντικό ρόλο.

Συμπερασματικά, η μόλυνση του περιβάλλοντος αποτελεί 
σήμερα μια σημαντική αιτία για εμφάνιση εμφράγματος 
μυοκαρδίου, αιφνίδιου καρδιαγγειακού θανάτου και αύξηση 
εισαγωγών σε νοσοκομεία ιδιαίτερα σε ασθενείς που έχουν 
προηγούμενο πρόβλημα όπως οι ηλικιωμένοι με πνευμονική 
νόσο, οι διαβητικοί και οι πάσχοντες από καρδιακές παθήσεις.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) υποστηρίζει ότι η 
μόλυνση του περιβάλλοντος είναι μία από τις αιτίες θανάτου 
που μπορεί να προληφθούν, παράλληλα με την απαισιόδοξη 

πρόβλεψη ότι μέχρι το 2020 από σήμερα θα έχουν χαθεί 
8.000.000 συνάνθρωποί μας από τη μόλυνση του περιβάλ-
λοντος.

Παρόλο που τα τελευταία 20 χρόνια έγιναν κάποια θετικά 
βήματα, τα σημαντικότερα δεν έχουν γίνει ακόμα. Οι κυ-
βερνήσεις πρέπει να συνειδητοποιήσουν την επιτακτική 
ανάγκη περιβαλλοντικής πολιτικής. Η πολιτική αυτή πρέπει 
να κινηθεί σε 5 κύριους άξονες: 1) Σεβασμός στη φύση,  
2) Βασικές ανθρώπινες ανάγκες, 3) Ενοποίηση της οικονο-
μικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, 4) Ουσιαστική μείω-
ση των ρύπων και 5) Διεθνής αλληλεγγύη. Το περιβάλλον 
είναι μία πρόκληση και ταυτόχρονα μία ευκαιρία. Πρόκληση 
να ξεπεράσουμε τους εθνικούς μας εγωισμούς, ευκαιρία να 
δημιουργήσουμε έναν πλανήτη με ειρηνικές σχέσεις τόσο 
ανάμεσα στους ανθρώπους, όσο και ανάμεσα στον άνθρωπο 
και τη φύση.

παραπομπεΣ

1. Kaizer J. Epidemiology. Mounting evidence indicts fine-particle 
pollution. Science 2005;307:1858-61.

2. Brook RD, Franklin B, Cascio N, et al. Air pollution and cardiovas-
cular disease: a statement for healthcare professionals from the 
Expert Panel on Population and Prevention Science of the Ameri-
can Heart Association. Circulation 2004;109:2655-71.

3. Pope CA 3rd, Burnett RT, Thurston GD, et al. Cardiovascular mor-
tality and long-term exposure to particulate air pollution: epi-
demiological evidence of general pathophysiological pathways 
of disease. Circulation 2004:109:71-7.

4. Gold DR, Samet JM. Air Pollution, climate, and heart disease. Cir-
culation 2013;128:e411-4.

5. To T, Feldman L, Simatovic J, et al. Health risk of air pollution on 
people living with major chronic diseases: a Canadian popula-
tion-based study. BMJ Open 2015;5:e009075.

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

http://www.eelia.gr
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Τι νέο φέρνουν οι οδηγίες πρόληψης 
καρδιαγγειακής νόσου της Ευρωπαϊκής 
Καρδιολογικής Εταιρείας του 2016;

Οι νέες οδηγίες πρόληψης καρδιαγγειακής νόσου της Ευ-
ρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας του 2016 έχουν σκοπό να 
αυξήσουν το επίπεδο πρόληψης καρδιαγγειακής νόσου 
σε πληθυσμιακό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη πως 
1% μείωση του κινδύνου του συνολικού πληθυσμού 
για καρδιαγγειακό συμβάν θα προλάμβανε 25000 
καρδιαγγειακά συμβάντα και θα εξοικονομούσε 40 
εκατομμύρια ευρώ ανά έτος και χώρα. 

Οι ατομικοί στόχοι παραγόντων κινδύνου επιβε-
βαιώνονται στην αποφυγή της παχυσαρκίας (ΔΜΣ 20-25 
κιλά/μ2), τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα αερόβια 
άσκηση μέτριας έντασης ή 75 λεπτά έντονης άσκησης, 
δίαιτα χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά και πλούσια 
σε προϊόντα ολικής άλεσης, λαχανικά, φρούτα και 
ψάρια, αποχή από το κάπνισμα, αρτηριακή πίεση 
<140/90 mmHg, και LDL χοληστερόλη <115 mg/dL 
για όλους, <100 mg/dL για τους υψηλού κινδύνου, 
και <70 mg/dL για τους πολύ υψηλού κινδύνου. 

Τονίζεται με ιδιαίτερο τρόπο για πρώτη, η πρόληψη 
σε επίπεδο πληθυσμού προτείνοντας αυστηρότερους 
νόμους και πολιτικές σε επίπεδο:

Διατροφής: Υποχρέωση αναγραφής συστατικών 
φαγητών με στόχο τη μείωση των θερμίδων, του 
αλατιού, των κορεσμένων λιπών και της ζάχαρης, κα-
τάργηση βιομηχανικής παραγωγής τρανς-κορεσμένων 

λιπών, αυστηροποίηση 
νομοθεσίας για τη διαφή-
μιση φαγητών πλούσιων 
σε ζάχαρη και κορεσμένα 
λίπη, φορολογία φαγητών 
πλούσιων σε ζάχαρη και 
κορεσμένα λίπη καθώς 
και του αλκοόλ.

Φυσικής Δραστηριό-
τητας: Φορολογικές 

ελαφρύνσεις για 
αγορά μηχανη-
μάτων για κατ΄ οίκον άσκηση ή εγγραφή σε γυ-
μναστήριο, σημειώματα στα κτίρια που να ενθαρ-
ρύνουν τη χρήση σκαλών και όχι ανελκυστήρα, 

πρόβλεψη για δυνατότητα σωματικής δραστηριότη-
τας στον πολεοδομικό σχεδιασμό πόλεων, οικονομικά 

κίνητρα για απώλεια βάρους.
Καπνίσματος: Απαγόρευση καπνίσματος στα 

σχολεία, σύσταση στους γονείς να μην καπνίζουν 
μπροστά στα παιδιά, περιορισμοί στη διαφήμιση 
καπνού και ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Ακόμη σημειώνεται η ιδιαίτερα σημαντική επί-
δραση της ποιότητας του αέρα στην καρδιαγγειακή 

υγεία, η σύσταση για ενημέρωση του κοινού σε περί-
πτωση επιδείνωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού 

αέρα, η σύσταση για φορολογικές ελαφρύνσεις στα 
ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Επίσης δίνονται 
για πρώτη φορά ειδικές συστάσεις για την πρόληψη 
των καρδιαγγειακών συμβάντων σε ασθενείς με ρευ-

ματοειδή αρθρίτιδα, στυτική δυσλειτουργία και τους 
καρκινοπαθείς.


