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Η ενασχόληση με την άσκηση έχει εδραιωμένα οφέλη για το
καρδιαγγειακό σύστημα.
Ενίοτε όμως η συμμετοχή σε έντονη άσκηση μπορεί να αυξήσει
τον κίνδυνο θανατηφόρων αρρυθμιών σε νεαρά άτομα με γενετική
προδιάθεση ή παρουσία μυοκαρδιοπάθειας.
H άσκηση διακρίνεται σε:
• ισοτονική (αερόβιο), που περιλαμβάνει το γρήγορο βάδισμα,
το ελαφρύ τρέξιμο, την κολύμβηση κ.ά.
• την ισομετρική (αναερόβια), άρση βαρών, σφαιροβολία, σκι,
ποδόσφαιρο.
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Α= Φυσιολογική καρδιά
Β = Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
Η παθολογική υπερτροφία έχει ασύμμετρη κατανομή, ενώ η φυσιολογική
εμφανίζει ομοιογένεια και συμμετρική εμφάνιση.

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (HCM) είναι πάθηση του
καρδιακού μυός που χαρακτηρίζεται από απόφραξη του τοιχώματος της αρ. κοιλίας ή και του μεσοκοιλιακού διαφράγματος.
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Συνδέεται αρκετές φορές με καρδιακή ανεπάρκεια και μπορεί να
αποτελεί αιτία αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε αθλητές. Η HCM
προσβάλλει ηλικίες κάτω των 30 ετών, καθώς και νεαρούς αθλητές.
Οφείλεται στην κληρονομικότητα ενός γονιδίου που είναι
υπεύθυνο για κάποιες από τις πρωτεΐνες του μυοκαρδίου. Στην
περίπτωση που ο πατέρας ή η μητέρα φέρουν αυτό το γονίδιο
είναι πολύ πιθανό να το κληρονομήσουν στο παιδί τους.
Η αιτία της απόφραξης είναι η παθολογική κίνηση της μιτροειδούς βαλβίδας προς το χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας.
Το ΗΚΓ είναι παθολογικό στο 95% των περιπτώσεων με αρνητικά Τ κύματα, πτώση του ST διαστήματος και παθολογικά Q
κύματα. Η απεικονιστική διάγνωση (υπερηχογράφημα, μαγνητική
τομογραφία) γίνεται σε παρουσία ανεξήγητης υπερτροφίας των
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τοιχωμάτων με πάχος >15 mm στον υπέρηχο καρδιάς ή στη
μαγνητική απεικόνιση. Ο γενετικός έλεγχος συνιστάται για την
πλήρωση των κλινικών κριτηρίων της διάγνωσης.
Τα πιο κοινά συμπτώματα που σημειώνονται είναι:
• Δύσπνοια και ζάλη
• Πόνος στο στήθος και αίσθημα παλμών
• Απώλεια συνείδησης και αιφνίδιος θάνατος
Η διάγνωση της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας στηρίζεται
στο ιστορικό (οικογενειακό και ατομικό), τα συμπτώματα και τον
εργαστηριακό έλεγχο.
Θεραπευτική αντιμετώπιση

Α. Φάρμακα
Η ομάδα φαρμάκων που χρησιμοποιούνται αρχικά είναι οι
β-αποκλειστές, όπως βισοπρολόλη, ατενολόλη, μετοπρολόλη.
Σπάνια χρησιμοποιούνται ανταγωνιστές ασβεστίου, όπως η βεραπαμίλη και η διλτιαζέμη. Η δισοπυραμίδη είναι φάρμακο που
μπορεί να δοθεί σε συνδυασμό με ένα β-αποκλειστή ή ανταγωνιστή ασβεστίου.
Β. Επεμβατικές μέθοδοι

Εμφύτευση βηματοδότη
Η εμφύτευση αποτελεί επιλογή για τους ασθενείς που χρειάζονται
το βηματοδότη, όπως λόγω βραδυκαρδίας. Κατάλυση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος με αλκοόλη. Ελκυστική θεραπευτική επιλογή
είναι η μείωση του πάχους του μεσοκοιλιακού διαφράγματος στην
περιοχή του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας με μη χειρουργική
τεχνική. Πραγματοποιείται με είσοδο καθετήρα σε αρτηρία που
αιματώνει τον υπερτροφικό μυ και δημιουργείται μικρό έμφραγμα εγχέοντας μικρή ποσότητα αλκοόλης μέσω του καθετήρα. Η
θεραπευτική αυτή μέθοδος αποφεύγεται σε πολύ νέους ασθενείς.
Μυεκτομή
Ο χειρουργός προσεγγίζει την έσω επιφάνεια του υπερτροφικού
μεσοκοιλιακού διαφράγματος και αφαιρεί μικρό κομμάτι από το
μυ, 2-3% του συνολικού βάρους της καρδιάς. Η επέμβαση γίνεται
με τη βοήθεια διοισοφάγειου υπερηχοκαρδιογραφήματος. Η
θνητότητα είναι παρόμοια με αυτήν της κατάλυσης με αλκοόλη.
Η άσκηση στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

Αποτελεί πλήρη αντένδειξη για άσκηση
Το ιστορικό αιφνιδίου καρδιακού θανάτου (SCD)
Τα συμπτώματα συγκοπής
Η κοιλιακή ταχυκαρδία εκλυόμενη με την άσκηση
Το υψηλό 5/ετές σκορ κινδύνου
Η αύξηση της κλίσης πίεσης στο χώρο εξόδου (>50 mmHg)
Μετά από προσεκτική αξιολόγηση μπορούν να αθληθούν
ασυμπτωματικά άτομα με:
• Ήπια κλινική έκφραση HCM
• Χαμηλό σκορ κινδύνου σε ενήλικα
Οι συστάσεις για αθλητές αρνητικού φαινοτύπου αλλά θετικού
γονότυπου για HCM πρέπει να ελεγχθούν με ΗΚΓ, δοκιμασία κόπωσης, 24ωρη καταγραφή ΗΚΓ/τος.

•
•
•
•
•

ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ

Διατατική μυοκαρδιοπάθεια (ΔΜΚ, DCM) χαρακτηρίζεται όταν η
καρδιά είναι διατεταμένη και οι αντλούσες κοιλότητες συσπώνται
με ανεπαρκή τρόπο. Είναι ο πιο συνήθης τύπος μυοκαρδιοπάθειας και αποτελεί το 55-60% όλων των μυοκαρδιοπαθειών της
παιδικής ηλικίας.
ΑΘΗΡΩΜΑ
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Οι αιτίες της μπορεί να είναι γενετικές ή λοιμώδεις.
Η διατατική μυοκαρδιοπάθεια μπορεί να είναι οικογενής και
υπολογίζεται ότι το 20-30% των παιδιών με ΔΜΚ έχουν συγγενή με
την ίδια νόσο. Η εκτίμηση των αθλητών με υποψία μυοκαρδιοπάθειας βασίζεται σε λεπτομερές οικογενειακό και ατομικό ιστορικό,
ΗΚΓ 12 απαγωγών, υπερηχογράφημα, μαγνητική απεικόνιση και
επιπλέον εξετάσεις για διαστρωμάτωση κινδύνου.
Συμπτώματα
Η ΔΜΚ διαγιγνώσκεται στα βρέφη και τα παιδιά ως «ίωση» ή
ως υποτροπιάζουσα «πνευμονία» χωρίς να γίνεται αντιληπτό ότι
η βάση αυτών των συμπτωμάτων είναι καρδιακό πρόβλημα. Στα
μεγαλύτερα παιδιά και τους εφήβους είναι περισσότερο πιθανό
να εκδηλωθεί η ΔΜΚ με ελαττωμένη αντοχή στην άσκηση. Συμπτώματα λόγω αρρυθμιών μπορούν να είναι το πρώτο σύμπτωμα.
Εδώ περιλαμβάνονται το αίσθημα παλμών, η συγκοπή, οι σπασμοί
ή η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή. Η διαφορική διάγνωση σε αθλητές είναι δύσκολη και η παρουσία διαστολικής δυσλειτουργίας,
υποκινησίας τοιχωμάτων και απουσία εφεδρείας της αριστερής
κοιλίας >15% με την άσκηση, είναι παθογνωμονικά ευρήματα.
Διάγνωση
Το ιστορικό του ασθενούς και η φυσική εξέταση αποτελούν
τα πρώτα διαγνωστικά κριτήρια. Η διάγνωση της ΔΜΚ βασίζεται
κυρίως στην ηχωκαρδιογραφία. Θα διαπιστωθούν διατεταμένες
κοιλότητες και ελαττωμένη λειτουργία της αντλίας.
Η ακτινογραφία θώρακος θα δείξει αύξηση του μεγέθους της
καρδιάς. Το ΗΚΓ χρησιμοποιείται για να αναζητηθεί ένδειξη πεπαχυσμένων κοιλοτήτων και αρρυθμιών που μπορεί να συμβούν
στο άτομο με αυτήν τη διάγνωση.
Εξέταση κυλιόμενου τάπητα μπορεί να είναι χρήσιμη σε άτομα
που μπορούν να συνεργαστούν γι’ αυτήν τη μελέτη. Μπορεί να
γίνουν εξετάσεις αίματος προκειμένου να εντοπιστούν θεραπεύσιμες αιτίες της μυοκαρδιοπάθειας, όπως εξετάσεις για ορισμένες
ιογενείς λοιμώξεις (ο αδενοϊός και οι ιοί Coxsackie, έχουν συνδεθεί
με τη ΔΜΚ στα μικρά παιδιά και τις άλλες ηλικίες). Σε αρκετές περιπτώσεις, ουδεμία αιτία ανακαλύπτεται και η μυοκαρδιοπάθεια
αποκαλείται «ιδιοπαθής», που θεωρείται γενετική, οπότε συνιστάται
η εκτίμηση, συνήθως με ηχοκαρδιογράφημα άλλων μελών της
οικογένειας για να αποκλειστεί η παρουσία αυτής της νόσου σε
άλλους στενούς συγγενείς (γονείς και αδέρφια).
Συστάσεις για άσκηση σε αθλητές με DCM
Τα άτομα με ΔΜΚ δεν επιτρέπεται να κάνουν ανταγωνιστικά
αθλήματα λόγω της πιθανότητας αρρυθμίας ή αυξημένου βαθμού
καρδιακής ανεπάρκειας.
(συνέχεια στη σελίδα 7)
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ΣΤΗΛΗ
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δρ. Μαρία Δ. Σινανίδου
Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

Ψυχο κ αρ δ ι ο λογ ί α :
Όταν τα συναισθήματά μας
μπορούν να σπάσουν
τις καρδιές μας
Εισαγωγή

Ο όρος «ψυχοκαρδιολογία» προέκυψε γύρω στο
2007. Οι ειδικοί οι οποίοι ενδιαφέρονται - ενθαρρύνονται από την καρδιολογία, οι ευρωπαϊκές
και γαλλικές εταιρείες προβλέπουν ότι μέσα
σε λίγα χρόνια, όλες οι υπηρεσίες της καρδιολογίας και της καρδιακής αποκατάστασης θα
προσφέρουν και φροντίδα της ψυχοκαρδιολογίας, με βάση το καθιερωμένο μοντέλο της
ψυχο-ογκολογικής φροντίδας. Ήδη, το 2012, η
Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία υποστήριξε
την ανάληψη των ψυχικών παραγόντων λόγω του
αυξημένου κινδύνου στεφανιαίας ανεπάρκειας και ακόμη και της επιδείνωσης. Η Αμερικανική Ιατρική Ένωση Καρδιάς
(AHA) θεωρεί την κατάθλιψη ως παράγοντα κινδύνου μετά από
οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (έμφραγμα του μυοκαρδίου και απειλές εμφράγματος που ονομάζεται «ασταθής στηθάγχη»1. Στρες,
άγχος, κατάθλιψη ... αρνητικά συναισθήματα έχουν επιπτώσεις
στην καρδιά. Ο Jean-Pierre Houppe, καρδιολόγος, στη Γαλλία για
να μελετήσει τα αρνητικά συναισθήματα από πιο κοντά, ανέπτυξε
τον όρο: της ψυχοκαρδιολογίας. Επεξηγήσεις έδωσε σε συνέντευξη
που παραχώρησε σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στο ψυχοκοινωνικό στρες και τις καρδιαγγειακές παθολογίες, και εξήγησε γιατί
“Τα συναισθήματά μας μπορούν να σπάσουν τις καρδιές μας” Η
ψυχοκαρδιολογία εξετάζει την επίδραση των ψυχοκοινωνικών
παραγόντων (στρες, άγχος, κατάθλιψη) στην εμφάνιση και εξέλιξη
καρδιαγγειακών παθολογιών. Αυτό το εφαρμόζει o καρδιολόγος
Houppe, με επιτυχία στους ασθενείς του και το περνά με ενθουσιασμό στους συναδέλφους του2.
Τι είναι η ψυχοκαρδιολογία

Ως κλάδος, η ψυχοκαρδιολογία δεν υπάρχει ακόμα. σύμφωνα
με τον Jean-Pierre Houppe. Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση
στην καρδιολογία, η οποία λαμβάνει υπόψη την ψυχολογία και
την ψυχοκοινωνική συμπεριφορά των ασθενών πριν και μετά
την εμφάνιση μιας καρδιαγγειακής παθολογίας, ιδιαίτερα του
εμφράγματος του μυοκαρδίου ή της καρδιακής χειρουργικής.
Έφτιαξε αυτόν τον νεολογισμό με την έμπνευση από τη λέξη
«ψυχο-ογκολογία». Σήμερα, όλα τα τμήματα ογκολογίας έχουν μια
μονάδα αυτού του τύπου για την ψυχολογική θεραπεία ασθενών

με καρκίνο. Είναι επομένως μια αναδρομική προσέγγιση, καθώς
η κλασσική ιατρική εξακολουθεί να παραδέχεται ότι το άγχος ή
η κατάθλιψη μπορεί να ευνοήσει αυτές τις ασθένειες. Αντίθετα,
χιλιάδες δημοσιεύσεις υπογραμμίζουν την επίδραση του ψυχολογικού περιβάλλοντος στις καρδιακές παθήσεις και αντίστροφα! Τα
συναισθήματά μας μπορούν να σπάσουν τις καρδιές μας. Το άγχος
προωθεί το έμφραγμα, που μπορεί να οδηγήσει σε μετατραυματική
διαταραχή άγχους, η οποία είναι η ίδια η αιτία για έμφραγμα: ένας
πραγματικός φαύλος κύκλος!2.
Η καρδιά και ο εγκέφαλος συνδέονται στενά

Οι σχέσεις μεταξύ του εγκεφάλου και της καρδιάς είναι πολύ
ισχυρές. Η εμφάνιση της ψυχοκαρδιολογίας φαίνεται να είναι μια
απλή αλήθεια. Από τη μια πλευρά, το ψυχοκοινωνικό στρες είναι
ένας σημαντικός ανεξάρτητος κίνδυνος και προγνωστικός παράγοντας καρδιαγγειακών επεισοδίων. Περιλαμβάνει ψυχολογικούς,
κοινωνιολογικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Από
την άλλη πλευρά, οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι σημαντικοί
παράγοντες ψυχοκοινωνικής πίεσης. Προτάθηκε μια
ευρωπαϊκή σύσταση 1Α για την αξιολόγηση των
ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου στην
εκτίμηση των στεφανιαίων κινδύνων ως παραγόντων κινδύνου αιτιολογίας και πρόγνωσης.
Στάδιο 1Β-σύστασης δόθηκε για τη θεραπεία
των ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου.
Η γνώση της εγκεφαλικής εξέλιξης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου, επιτρέπει την καλύτερη
κατανόηση της σχέσης μεταξύ ψυχοκοινωνικού
στρες και καρδιαγγειακού κινδύνου. Το ψυχοκοινωνικό στρες οδηγεί, πέρα από τους παραδοσιακούς
παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, στην ανάπτυξη ή στην
επιδείνωση της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας, των φλεγμονωδών
αποκρίσεων και του προθρομβωτικού φαινομένου. Η φυσική
δραστηριότητα και η ψυχοθεραπεία είναι οι συνιστώμενες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα η γνωσιακή-συμπεριφορική
θεραπεία και ο διαλογισμός. Από τότε που
προτάθηκε για πρώτη φορά στα τέλη της
δεκαετίας του ‘70, αναπτύχθηκε ένα
αυξανόμενο σύνολο στοιχείων για
τη στήριξη του βιοψυχοκοινωνικού
μοντέλου. Λόγω της ψυχοσωματικής
έρευνας, της καρδιολογικής έρευνας και της ψυχολογίας της υγείας,
η ψυχοκαρδιολογία έχει γίνει μια νέα
ειδικότητα. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη
για τον ιατρό να διασφαλίσει ότι η τρέχουσα
ψυχοκαρδιακή γνώση μεταφράζεται σε καθημερινή ρουτίνα3.
Με ποιο μηχανισμό το στρες
προκαλεί καρδιακή παθολογία;

Σύμφωνα με τον Jean-Pierre Houppe πρόκειται για σχέση
μεταξύ του εγκεφάλου και της καρδιάς, των δύο εργαλείων μας
προσαρμογής, και το εξηγεί. Το ανθρώπινο είδος έχει επιβιώσει για
δύο εκατομμύρια χρόνια επειδή έχει προσαρμοστεί ψυχολογικά
και σωματικά. Για να ξεφύγουμε από τον κίνδυνο, ο καρδιακός μας
ρυθμός και η πίεση του αίματος μας αυξάνεται, για να αγγειώσει
τους μύες μας και να τους φέρει την απαραίτητη ζάχαρη και οξυγό-
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νο. Όλα αυτά επειδή ο εγκέφαλος δίνει εντολή, πιο συγκεκριμένα
ο ερπετοειδής μας εγκέφαλος, αμετάβλητος από την αυγή του
χρόνου, σε αντίθεση με τον διάμεσο εγκέφαλο (αυτό των συναισθημάτων) και τον νεοφλοιό γνωστικό εγκέφαλο, τον πιο εξελιγμένο.
Για να αναζητήσουμε το δρόμο μας, αυτό είναι το τελευταίο που
ζητάμε. Για να προκαλέσει το πρώτο μας φιλί, είναι το μεταιχμιακό
σύστημα. Ο ερπετοειδής εγκέφαλος από την άλλη πλευρά, θυμάται πράγματα που δεν χρειαζόμαστε ή δεν
έχουμε ζήσει ποτέ, όπως η μάχη ενάντια στα
άγρια θηρία. Σε καταστάσεις στρες, άγχους,
κατάθλιψης ή επαγγελματικής εξουθένωσης
είναι αυτός ο εγκέφαλος που προκαλεί μερικές
φορές δυσανάλογες αντιδράσεις επιβίωσης ή
ανεπαρκείς για να μας βοηθήσει: βιολογικές
αντιδράσεις, ορμονικές, νευρικές, κ.λπ., που
επηρεάζουν το καρδιαγγειακό σύστημα. Εάν ο
διαχειριστής μας, μας παρενοχλεί καθημερινά, ο καρδιακός ρυθμός
μας θα επιταχυνθεί χρονίως, με κίνδυνο καρδιακής προσβολής.
Ένα άλλο παράδειγμα: η πήξη. Αν ένα σκυλί μας δαγκώσει, ο
εγκέφαλος μας ρίχνει έναν μηχανισμό έτσι ώστε το αίμα μας να
πήζει πιο γρήγορα. Μια θαυμάσια προσαρμογή του οργανισμού,
που σε ένα άλλο πλαίσιο μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες: εάν
ο πρώην σύζυγός μας, μας οδηγήσει σε μια ζωή κόλασης και που
μόλις έχουμε βάλει ένα stent σε μια στεφανιαία αρτηρία, αυτή
μπορεί να φράξει2.

κινδύνου καρδιακής προσβολής. Αυτός είναι ο τρίτος κρίσιμος
παράγοντας κινδύνου, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το κάπνισμα
και την περίσσεια χοληστερόλη. Το να πάσχει κάποιος από άγχος,
κατάθλιψη ή στρες αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης εμφράγματος
του μυοκαρδίου. Από την άλλη πλευρά, το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο αυξάνει τον κίνδυνο άγχους ή κατάθλιψης και ως εκ τούτου
αυξάνει το ποσοστό υποτροπής. Ένας φαύλος κύκλος. Ο Δρ JeanPierre Houppe, καρδιολόγος και πρωτοπόρος
της ψυχοκαρδιολογίας στη Γαλλία αναφέρει:
«Αυτή η ψυχολογική αποσταθεροποίηση
μπορεί επίσης να προκληθεί από πολλαπλές
εκδηλώσεις κατά μήκος της διαδρομής των
στεφανιαίων ασθενών: αγγειοπλαστική (διαστολή των αρτηριών), την εγκατάσταση ενός
απινιδωτή, χειρουργική επέμβαση και, στη
χειρότερη περίπτωση, μια «ανάκτηση» καρδιακής ανακοπής». Διαπιστώθηκε ότι περισσότερο από το 60%
ατόμων που παραπονέθηκε για άγχος, στο 22% ήταν σημαντικό.
Το 40% είχε άγχος, στο 12% ήταν υψηλό και το 20% είχε σημάδια
κατάθλιψης, το 7% των οποίων χαρακτηριζόταν από κατάθλιψη1.

Α ΠΟΜ Α Κ Ρ Υ Ν Ε

Τ

Ξ Ι ΚΟ Υ Σ

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΠΟ
Τ Η Ζ Ω Η ΣΟ Υ

Γιατί είναι σημαντική η κατανόηση
της σχέσης εγκεφάλου-καρδιάς;

Ο εγκέφαλος μπορεί να είναι ο χειρότερος εχθρός της καρδιάς
και του καρδιαγγειακού συστήματος, αλλά και ο καλύτερος σύμμαχός του. Επειδή το ψυχολογικό στρες, το άγχος, η κατάθλιψη, παίζει
πολύ στην καρδιαγγειακή νόσο, η «ψυχοκαρδιολογία» γεννιέται:
για να διατηρήσει την καρδιά πριν από μια καρδιακή προσβολή,
αλλά και μετά, για τη μείωση των υποτροπών και την επιδείνωση
μιας υπάρχουσας καρδιαγγειακής νόσου. Το 30% του κινδύνου
εμφράγματος του μυοκαρδίου οφείλεται σε ψυχοκοινωνικό στρες.
Το ψυχοκοινωνικό στρες αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο του

Η φροντίδα του εαυτού μας
είναι μια συναρπαστική περιπέτεια

Ο Δρ Jean-Pierre Houppe στο βιβλίο του για την ψυχοκαρδιολογία προτείνει; Ζήστε καλύτερα για να μειώσετε τον κίνδυνο
καρδιαγγειακού προβλήματος, αλλά να ζήσετε καλύτερα και με
καρδιακές παθήσεις όταν συμβαίνουν. Κατανοήστε καλύτερα πώς
λειτουργεί το ζευγάρι εγκέφαλος-καρδιά και πώς ο εγκέφαλος
μπορεί να γίνει ένας αληθινός βασανιστής της καρδιάς. Ανακαλύψτε
μεθόδους για να κάνετε τον εγκέφαλο έναν καλύτερο σύμμαχο
της καρδιάς. Η φροντίδα του εαυτού σας είναι μια συναρπαστική
περιπέτεια, μερικές φορές επώδυνη, πάντα επωφελής. Η φροντίδα
του εαυτού σας είναι σαν να πηγαίνετε σε ένα ταξίδι. Σας προσκαλώ σε ένα ταξίδι και σας συνοδεύω! Για να κάνετε τον εγκέφαλό
σας σύμμαχο της καρδιάς σας: μια ματιά στη θετική ψυχολογία4.
Βιβλιογραφία
1. E-Bipo 38: La «psychocardiologie», qu’est-ce que c’est? http://www.
psycom.org/Actualites/A-lire-a-voir-a-ecouter/E-Bipo-38-La-psychocardiologie-qu-est-ce-que-c-est Προσπελάστηκε 21/6/2019.
2. Lanchon Α. (2018) «Nos émotions peuvent nous briser le cœur»
https://www. psychologies.com/Therapies/Toutes-les-therapies/
Therapeutes/Interviews/Nos-emotions-peuvent-nous-briser-lecoeur Προσπελάστηκε 21/6/2019.
3. Houppe J-P. La psychocardiologie: une nouvelle spécialité. Hegel
2017, Vol. 7 N° 1.
4. Houppe J-P. Prend soin de son cœur –Introduction a la psychocardiologie, Dunod, Paris, Collection Mon cahier d’accompagnement,
2015.
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Ασπιρίνη στην πρωτογενή καρδιαγγειακή
πρόληψη
Abdelaziz HK, Saad M, Pothineni NVK, et al.

J Am Coll Cardiol. 2019;73:2915-2929
Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της ασπιρίνης στην
πρωτογενή πρόληψη παραμένει αντικείμενο διχογνωμίας. Ο
σκοπός της παρούσας ανάλυσης ήταν η αξιολόγηση της θέσης
της ασπιρίνης στην πρωτογενή καρδιαγγειακή πρόληψη με την

προσθήκη δεδομένων από >45.000 άτομα από πρόσφατες δημοσιεύσεις μεγάλων μελετών.
Αξιολογήθηκαν δεδομένα από 165.502 συμμετέχοντες σε 15
τυχαιοποιημένες μελέτες πρωτογενούς πρόληψης με διάρκεια
παρακολούθησης ≥1 έτους στις οποίες 83.529 ελάμβαναν ασπιρίνη
και 81.973 εικονικό φάρμακο. Πρωτογενή τελικά σημεία αποτελεσματικότητας ήταν η συνολική και η καρδιαγγειακή θνητότητα
και τα μείζονα καρδιαγγειακά επεισόδια, ενώ σημεία ασφάλειας
η μείζον, η θανατηφόρος, η ενδοκράνιος και η γαστρεντερική
αιμορραγία.
Φάνηκε ότι η ασπιρίνη δεν επιδρά στη συνολική ή στην καρδιαγγειακή θνητότητα, αλλά συνδέεται με ελάττωση εμφράγματος
μυοκαρδίου κατά 18%, ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) κατά 13% και παροδικού ΑΕΕ κατά 21%. Εντούτοις,
συμμετέχοντες υπό ασπιρίνη εμφάνιζαν μεγαλύτερο κίνδυνο
μείζονος αιμορραγίας κατά 50%, ενδοκράνιας αιμορραγίας κατά
32% και μείζονος γαστρεντερικής αιμορραγίας κατά 52% συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Στην Εικόνα 1 συνοψίζονται τα οφέλη
και οι κίνδυνοι από τη χορήγηση της ασπιρίνης στην πρωτογενή
καρδιαγγειακή πρόληψη.
 Συμπερασματικά, η χορήγηση ασπιρίνης σε πλαίσιο πρωτογενούς πρόληψης οδηγεί σε ελάττωση των μη-θανατηφόρων
καρδιαγγειακών επεισοδίων με κόστος την αύξηση της
επίπτωσης μη-θανατηφόρων αιμορραγιών.

Εικόνα 1. Οφέλη και κίνδυνοι
από τη χορήγηση ασπιρίνης
στην πρωτογενή καρδιαγγειακή
πρόληψη.
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Βιταμίνη D και καρδιαγγειακή προστασία
Barbarawi M, Kheiri B, Zayed Y, et al.

JAMA Cardiol. 2019. doi: 10.1001/jamacardio.2019.1870.
[Epub ahead of print]
Σε μελέτες παρατήρησης έχει διαπιστωθεί συσχέτιση ανάμεσα
στα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D και σε αυξημένο κίνδυνο
καρδιαγγειακών επεισοδίων. Η παρούσα μετα-ανάλυση είχε ως
στόχο τη διερεύνηση της σχέσης της συμπληρωματικής χορήγησης
βιταμίνης D με την εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων και με
τη συνολική θνητότητα.
Πρόκειται για μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών με χορήγηση βιταμίνης D για χρονικό διάστημα ≥1 έτους έναντι εικονικού
φαρμάκου, στις οποίες υπήρχε καταγραφή της καρδιαγγειακής
νοσηρότητας και θνητότητας. Αναλύθηκαν συνολικά δεδομένα
από 83.291 συμμετέχοντες σε 21 μελέτες, μέσης ηλικίας 66 ετών
(74,4% γυναίκες), εκ των οποίων 41.699 ελάμβαναν βιταμίνη D.
Μόνο 4 μελέτες είχαν τα καρδιαγγειακά νοσήματα ως προκαθορισμένο τελικό σημείο
Δε βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στη λήψη βιταμίνης D και την
ελάττωση στην εμφάνιση μειζόνων καρδιαγγειακών επεισοδίων,
εμφράγματος μυοκαρδίου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου,
καρδιαγγειακής ή συνολικής θνησιμότητας. Τα αποτελέσματα
ήταν ανεξάρτητα από το φύλο, τα αρχικά επίπεδα της βιταμίνης
D, τη δοσολογία και τον τρόπο χορήγησης της βιταμίνης D και τη
συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου.
 Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η συμπληρωματική χορήγηση
βιταμίνης D δε σχετίζεται με ελάττωση της καρδιαγγειακής
νοσηρότητας και θνητότητας και ως εκ τούτου δεν προτείνεται στο πλαίσιο πρωτογενούς καρδιαγγειακής πρόληψης.

Κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων
σε πάσχοντες από οικογενή υπερχοληστερολαιμία
Iyen B, Qureshi N, Kai J, et al.

Atherosclerosis. 2019;287:8-15
Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία (Familial Hypercholesterolemia, FH) αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση
πρώιμης στεφανιαίας νόσου (ΣΝ). Εντούτοις, ο κίνδυνος εμφάνισης
αθηροσκλήρωσης στο υπόλοιπο αγγειακό δίκτυο είναι λιγότερο
καλά τεκμηριωμένος. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε ο
κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων (ΚΑΝ) σε πάσχοντες από FH.
Πρόκειται για αναδρομική μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο στην
οποία συμμετείχαν 14.097 πάσχοντες από FH με ελεύθερο καρδιολογικό ιστορικό που συγκρίθηκαν με ομάδα ελέγχου 42.506 υγιών
ατόμων χωρίς FH. Οι συμμετέχοντες είχαν κλινική διάγνωση FH ή
χαρακτηριστικά FH (βέβαιη διάγνωση με κριτήρια Simon-Broome
ή Dutch Lipid Clinic Score >8) και παρακολουθήθηκαν για 13,8
έτη κατά μέσο όρο.
Στους πάσχοντες από FH η επίπτωση ΚΑΝ ήταν 25,6 ανά 1000
ανθρωπο-έτη έναντι 2,9 ανά 1000 ανθρωπο-έτη σε συμμετέχοντες
ΑΘΗΡΩΜΑ
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χωρίς FH. Η αναλογία κινδύνου ανάμεσα σε πάσχοντες από FH
έναντι μη-πασχόντων βρέθηκε 10,63 για εμφάνιση ΣΝ, 6,74 για
εμφάνιση ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ)
και 7,17 για εμφάνιση περιφερικής αγγειακής νόσου (ΠΑΝ). Ο
κίνδυνος εμφάνισης ΚΑΝ ήταν μεγαλύτερος στους πάσχοντες
με βέβαιη διάγνωση FH έναντι αυτών με κλινική διάγνωση FH
(αναλογία κινδύνου 13,52 και 1,66 αντιστοίχως).
 Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι, πλέον του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης ΣΝ, οι πάσχοντες από FH έχουν αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης ΑΕΕ και ΠΑΝ και προτείνουν έγκαιρη
διάγνωση και προληπτική θεραπεία με στόχο ελάττωση
του κινδύνου εμφάνισης ΚΑΝ σε αυτούς τους ασθενείς.

Χορήγηση στατινών σε ασθενείς με χρόνια
νεφρική νόσο και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
Natanzon SS, Matetzky S, Beigel R, et al.

Atherosclerosis. 2019;286:14-19
Η χορήγηση στατινών έχει αποδεδειγμένο όφελος στο πλαίσιο
της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης καρδιαγγειακών
επεισοδίων. Εντούτοις, οι στατίνες υποχρησιμοποιούνται σε πάσχοντες από χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ). Στην παρούσα ανάλυση
αξιολογήθηκε η επίδραση της χορήγησης στατίνης σε ασθενείς
με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) και ΧΝΝ.
Αξιολογήθηκαν δεδομένα από 8.945 ασθενείς με που συμμετείχαν στη μελέτη Acute Coronary Syndrome Israel Survey (ACSIS). Οι
συμμετέχοντες χωρίσθηκαν σε 3 ομάδες ανάλογα με τον εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (eGFR <30ml/min/1,73m2
(n=525, 6%), eGFR 30-59 ml/min/1,73m2 (n=1919, 21%), και eGFR
>60ml/min/1,73m2 (n=6501, 73%). Πρωταρχικό τελικό σημείο
ήταν η εμφάνιση μειζόνων καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά τη
νοσηλεία καθώς και μετά από 1 μήνα και 1 έτος.
Φάνηκε ότι η χορήγηση στατινών κατά την έξοδο από το
νοσοκομείο σχετιζόταν αρνητικά με τον eGFR. Η βραχυπρόθεση
και η μακροπρόθεσμη θνητότητα ήταν αυξημένη σε πάσχοντες
που δεν ελάμβαναν στατίνη ανεξάρτητα από τα επίπεδα της
νεφρικής λειτουργίας. Η ανάλυση επιβεβαίωσε την ανεξάρτητη
προστατευτική επίδραση των στατινών.
 Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι οι στατίνες έχουν επωφελή
δράση σε ασθενείς με ΧΝΝ που έχουν υποστεί ΟΣΣ και
προτείνουν τη χορήγηση στατινών σε όλους τους ασθενείς
ανεξάρτητα από τα επίπεδα του eGFR.

Δόση φόρτισης ατορβαστατίνης σε ασθενείς
που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική για
αντιμετώπιση οξέος στεφανιαίου επεισοδίου
Ma M, Bu L, Shi L, et al.

Drug Des Devel Ther. 2019;13:1233-1240
Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε το κλινικό όφελος στην
πρόγνωση από την προεπεμβατική χορήγηση ατορβαστατίνης
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σε μεγάλη δόση πριν την αγγειοπλαστική σε πάσχοντες από οξύ
στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ).
Πρόκειται για μετα-ανάλυση 6 μελετών στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 4.991 ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν σε χορήγηση
υψηλής δόσης ατορβαστατίνης προεπεμβατικά (δόση φόρτισης)
έναντι χαμηλής δόσης ή μη χορήγησης. Πρωταρχικό τελικό σημείο
της μετα-ανάλυσης ήταν η θνητότητα και το έμφραγμα μυοκαρδίου
(ΕΜ) στις 30 ημέρες, ενώ η εμφάνιση μειζόνων καρδιαγγειακών
επεισοδίων (θάνατος, ΕΜ, επαναγγείωση) στις 30 ημέρες αποτέλεσε
δευτερογενές τελικό σημείο.
Βρέθηκε ότι η προεπεμβατική χορήγηση στατίνης οδήγησε σε
ελάττωση της εμφάνισης ΕΜ στις 30 ημέρες κατά 27% χωρίς σημα-

ντική επίδραση στη θνητότητα. Τα μείζονα καρδιαγγειακά επεισόδια
εμφάνιζαν ελάττωση κατά 20%. Μετά από διαστρωμάτωση των
συμμετεχόντων ανάλογα με τη διάγνωση εισαγωγής φάνηκε ότι
η αποτελεσματικότητα της προεπεμβατικής χορήγησης στατίνης
στην ελάττωση των μειζόνων καρδιαγγειακών επεισοδίων ήταν
στατιστικά σημαντική μόνο σε ασθενείς με ΕΜ με ανάσπαση του
ST-διαστήματος (ελάττωση κατά 33%, p=0,022).
 Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η προθεραπεία με υψηλή
δόση ατορβαστατίνης πριν την αγγειοπλαστική ασθενών με
ΕΜ (κυρίως με ανάσπαση του ST-διαστήματος) συνοδεύεται
από κλινικό όφελος εντός 30 ημερών από το ΟΣΣ.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Εταιρείας μας είναι:

lipid_athero@yahoo.gr
(συνέχεια από τη σελίδα 2)

• Αθλητές με διάγνωση DCM αλλά με ΚΕ >40% μπορούν να

αθληθούν εάν είναι συμπτωματικοί, χωρίς ιστορικό ανεξήγητης
συγκοπής και πολύμορφης ή συχνής ταχυαρρυθμίας.
• Όσοι από τους παραπάνω αθλητές έχουν οικογενειακό ιστορικό
SCD ή φέρουν γονίδια αυξημένου αρρυθμιολογικού κινδύνου,
δεν πρέπει να συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά αθλήματα (Class
IIb/Level C).
• Αθλητές με διάγνωση DCM που είναι συμπτωματικοί ή έχουν
ΚΕ <40%, καθυστερημένη ενίσχυση με γαδολίνιο (LGE) >20%
στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς, συχνή κοιλιακή αρρυθμιογένεση ή ιστορικό ανεξήγητης συγκοπής, δεν πρέπει να
συμμετέχουν σε συναγωνιστικά αθλήματα (Class III/Level C).
• Σε ηπιότερες περιπτώσεις, το παιδί μπορεί να συμμετέχει στη
γυμναστική του σχολείου ύστερα από συζητήσεις στο σχολείο,
το δάσκαλο και τους γονείς ώστε να εξασφαλιστεί ότι το επίπεδο
της δραστηριότητας δεν προκαλεί υπερπροσπάθεια (δύσπνοια,
θωρακικό πόνο, υπερβολική εφίδρωση).
Θεραπεία της ΔΜΚ

Οι συνηθισμένοι τύποι φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη
θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας περιλαμβάνουν τα διουρητικά, τα ινότροπα, τα φάρμακα που μειώνουν το μεταφόρτιο, τους
βήτα-αναστολείς και αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της
αγγειοτενσίνης. Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα σε μερικούς ασθενείς
με ΔΜΚ, ιδίως σε όσους έχουν πολύ διατεταμένες και ασθενώς
συσπώμενες κοιλίες, μπορεί να υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος
για κοιλιακή ταχυκαρδία και χρησιμοποιούνται φάρμακα για να
προλάβουν ή να ελέγξουν αυτόν τον παθολογικό ρυθμό.
Βηματοδότηση
Εμφυτεύσιμοι καρδιομετατροπείς-απινιδωτές (ICDs) μπορεί
να χρησιμοποιηθούν.
Τέλος, σύστημα βηματοδότησης αμφοτέρων των κοιλιών έχει
προσφάτως γίνει μέρος της καθιερωμένης θεραπείας σε ενηλίκους
με καρδιακή ανεπάρκεια τελευταίου σταδίου που συνδέεται με ΔΜΚ.
Η μεταμόσχευση καρδιάς είναι η μόνη αποτελεσματική εγχείρηση που είναι διαθέσιμη για ασθενείς με ΔΜΚ που έχουν σοβαρή

καρδιακή ανεπάρκεια που δεν ανταποκρίνεται στα φάρμακα ή σε
άλλες θεραπείες.
Πρόγνωση
Τα άτομα με ΔΜΚ θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για
πιθανή ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας, παθολογικών αρρυθμιών, θρόμβων εντός της καρδιάς κ.λπ. Τα άτομα στα οποία η αιτία
της ΔΜΚ είναι η μυοκαρδίτιδα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να
βελτιωθούν και έχουν καλύτερη έκβαση της υγείας τους συγκρινόμενα με άτομα που έχουν άλλες αιτίες.
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ
Δημήτρης Ρίχτερ, MD, FESC
Μέλος ΔΣ ΕΛΙΚΑΡ

Υπάρχει κάτι το οποίο
θα θυμόμαστε για χρόνια
από το ESC 2019 στο Παρίσι;
Σε κάποια συνέδρια υπάρχει κάτι που μας τα θυμίζει πάντα
γιατί ήταν ένα πολύ σημαντικό συμβάν. Άλλα συνέδρια που
χωρίς κάτι αξιομνημόνευτο περνάνε στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας και σπάνια τα ανακαλούμε από εκεί.
Το συνέδριο του Παρισίου θα μείνει στη μνήμη για μία μελέτη κατά τη γνώμη μου, την DAPA-HF. Για πρώτη φορά, έπειτα
από 10 χρόνια και πλέον, είδα παρουσίαση σε Late‐Breaking
Clinical Trial (LBCT) να σταματά από τα χειροκροτήματα του
κοινού. Τι ήταν τόσο σημαντικό;
Πως το όφελος της δαπαγλιφλοζίνης ήταν το ίδιο, τόσο
στους διαβητικούς όσο και στους μη διαβητικούς ασθενείς.
Από την EMPAREG με εμπαγλιφλοζίνη και μετά οι καρδιολόγοι νιώθουν δυσαρέσκεια να βλέπουν φάρμακα με τεράστιο
όφελος στη θνησιμότητα από καρδιακή ανεπάρκεια, με έναν
καινούργιο και πρωτότυπο μηχανισμό, που συνδυάζονται
εξαιρετικά με τις υπόλοιπες φαρμακευτικές αγωγές, που δεν
είναι ιδιαίτερα ακριβά, που έχουν ελάχιστες παρενέργειες και
να μην μπορούν να τα συνταγογραφήσουν, αλλά να πρέπει να
συνταγογραφηθούν από τον ειδικό στο διαβήτη μόνο εφόσον
ο ασθενής είναι διαβητικός. Και όλα αυτά ενώ το όφελος στους
καρδιαγγειακούς θανάτους είναι πολύ μεγαλύτερο από το
όφελος του ως αντιδιαβητικό.
Όλο αυτό άλλαξε τη στιγμή που φάνηκε στην DAPA HF πως
ωφελούνται εξίσου οι διαβητικοί με τους μη διαβητικούς, η

εταιρεία κατέθεσε αίτημα σε EMA-FDA για fast-track έγκριση
σαν φάρμακο καρδιακής ανεπάρκειας. Ταυτόχρονα η ανάλογη μελέτη της εμπαγλιφλοζίνης προχωρά και εκεί έχουμε και
σκέλος για ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης και όχι
μόνο μειωμένο όπως στηνς DAPA-HF.
Και το χειροκρότημα αυτό των καρδιολόγων στην αίθουσα
θα μείνει στη μνήμη όσων ήταν εκεί για πολλά χρόνια…
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