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Το μεταβολικό σύνδρομο (ΜετΣ), το οποίο φαίνεται να επι-
πολάζει στο 20-25% του ενήλικου πληθυσμού παγκοσμίως,και 
σε παρόμοια ποσοστά και στην Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από 
ένα φάσμα παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η 
σπλαχνική παχυσαρκία, η υπέρταση, τα υψηλά τριγλυκερίδια, 
τα χαμηλά επίπεδα χοληστερόλης λιποπρωτεϊνών υψηλής πυ-
κνότητας (HDL) και η υψηλή γλυκόζη νηστείας. Πρόκειται για μια 
πολύπλοκη κατάσταση εξαιτίας της αλληλεπίδρασης διαφόρων 
οργανικών, βιοχημικών, κλινικών και μεταβολικών παραγόντων, 
οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες συνέπειες 
για την υγεία του ανθρώπου, όπως η εκδήλωση καρδιαγγειακής 
νόσου, σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, ακόμα και στο θάνατο. 

Σήμερα, είναι γνωστό ότι εκτός των διαφόρων βιοχημικών 
παραγόντων που έχουν συσχετισθεί με την εμφάνιση του ΜετΣ, 
εμπλέκονται σε αυτό και ορισμένοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, 
όπως η κατάθλιψη, το χρόνιο στρες και το άγχος. Σε μια προσπά-
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To Μεταβολικό Σύνδρομο σύμφωνα με το βιο-ψυχοκοινωνικό  
και το γνωσιακό-συμπεριφορικό μοντέλο: Ανασκόπηση

ΑΡΘΡΟ  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

θεια να γίνει περισσότερο κατανοητή η διακύμανση που υπάρχει 
στην ανταπόκριση του κάθε ατόμου τόσο στην υγεία όσο και 
στην ασθένεια, και να αιτιολογηθεί η σχέση που υπάρχει μεταξύ 
διαφόρων βιολογικών, κοινωνικών και ψυχολογικών πλευρών της 
υγείας, της ασθένειας και της υγειονομικής περίθαλψης, η έρευνα 
τα τελευταία χρόνια εστιάζει και σε διαφορετικές θεωρητικές 
προσεγγίσεις, πέρα από τις βιολογικές. Μία τέτοια προσέγγιση 
είναι το βιο-ψυχοκοινωνικό μοντέλο της υγείας και της ασθένειας, 
στο οποίο συγκαταλέγεται το γνωσιακό-συμπεριφορικό μοντέλο 
και το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί για να εξηγήσει την 
αιτιοπαθολογία του μεταβολικού συνδρόμου. Ωστόσο, ο διάλογος 
στον χώρο της επιστήμης σχετικά με τη χρησιμότητά του βιο-
ψυχοκοινωνικού και γνωσιακού-συμπεριφορικού μοντέλου,τόσο 
σε επίπεδο επιδημιολογικών μελετών,όσο και σε εξειδικευμένα 
προγράμματα παρέμβασης παραμένει στα πρώτα του στάδια. 
Σε αυτήν την ανασκόπηση, θα αναφερθούμε στο δυνητικό ρόλο 
που μπορεί να έχει το γνωσιακό-συμπεριφορικό μοντέλο στην 
εμφάνιση ΜετΣ και των συνιστωσών του.

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα όπου και εγκαθιδρύθηκε 
η σύγχρονη ιατρική (βιοϊατρικό μοντέλο) παράλληλα με το 
έργο του Δαρβίνου «Η Προέλευση των Ειδών» το οποίο δη-
μοσιεύθηκε το 1856, οι επιστήμονες του χώρου της υγείας 
αναζητούν τα αιτιο-παθολογικά μονοπάτια της νόσου, μέσα 
από ένα σύνολο προσδιοριστικών βιολογικών παραγόντων. Mε 
την αυγή του 20ου αιώνα, όμως, το βιοϊατρικό μοντέλο δέχθηκε 
πρόκληση από την ψυχοσωματική ιατρική. Η ψυχοσωματική 
ιατρική σε συνδυασμό με τις μελέτες του S. Freud σε ασθενείς 
με παραλυμένα άκρα χωρίς νευροσωματική αιτία, υπέδειξαν 
μια αλληλεπίδραση μεταξύ νου και σώματος και υπέθεσαν ότι 
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ψυχολογικοί παράγοντες ίσως συνιστούν όχι μόνο τις συνέπειες 
μια αρρώστιας, αλλά είναι ιδιαίτερα πιθανό να συνεισφέρουν 
και στην αιτία της. Μια επιμέρους κατεύθυνση ήταν εκείνη της 
συμπεριφορικής ιατρικής, η οποία βασίστηκε στη θεραπεία της 
συμπεριφοράς και στην τροποποιήσή της. Επιπλέον, η συμπε-
ριφορική ιατρική αμφισβήτησε τον παραδοσιακό διαχωρισμό 
νου και σώματος και συμπεριέλαβε την ψυχολογία στη μελέτη 
της υγείας, της πρόληψης και της παρέμβασης. Στη συνέχεια,μια 
νέα θεωρία αναπτύχθηκε από τον Engel (1977) και ονομάστηκε 
βιο-ψυχοκοινωνικό μοντέλο, μέσω του οποίου επιτεύχθηκε η 
ενσωμάτωση ψυχολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων 
στο παραδοσιακό βιοϊατρικό μοντέλο της υγείας. Ειδικά, το 
«βιο» αναφέρεται σε παράγοντες όπως τα γονίδια, οι ιοί, τα 
βακτήρια και σε δομικές ελλείψεις, το «-ψυχο-» αφορά πλευ-
ρές της υγείας και της ασθένειας που περιγράφονται με όρους 
γνωσιών, συναισθημάτων και συμπεριφορών (π.χ., κάπνισμα, 
διατροφή, άσκηση, κατανάλωση αλκοόλ) και το «-κοινωνικό» 
αναφέρεται σε πλευρές της υγείας που περιγράφονται με όρους 
κοινωνικής νόρμας (κανόνα) ή συμπεριφοράς (π.χ., η κοινωνική 
νόρμα του καπνίσματος), πιέσεις για αλλαγή συμπεριφοράς 
(π.χ., προσδοκίες παρέας συνομηλίκων, γονεϊκή πίεση), κοινω-
νικής αξία της υγείας, κοινωνικής τάξης και εθνικότητας. Έτσι, 
κοινωνικογνωστικά και γνωσιοσυμπεριφορικά μοντέλα στον 
τομέα της υγείας και της ασθένειας μετατοπίζονται από το 
σύγχρονο βιοϊατρικό μοντέλο. Ένα τέτοιο μοντέλο είναι αυτό 
της γνωσιακής-συμπεριφορικής προσέγγισης της ψυχολογίας 
και το οποίο εμπεριέχεται στη βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση. 

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της γνωσιακής-συμπεριφο-
ρικής προσέγγισης, όλοι οι ανθρώπινοι οργανισμοί πρέπει να 
αναλύονται στα εξής ξεχωριστά επίπεδα: γνωσιακό, υποκειμενικό, 
συμπεριφορικό και βιολογικό. Το γνωσιακό επίπεδο αναφέρεται 
στο περιεχόμενο πληροφοριών και την επεξεργασία τους, δηλαδή 
στις σκέψεις του ατόμου. Από το γνωσιακό επίπεδο απορρέει το 
υποκειμενικό το οποίο παρέχει την ποιότητα της συναισθημα-
τικής κατάστασης, δηλαδή τα συναισθήματα. Το γνωσιακό και 
υποκειμενικό επίπεδο διαδέχεται το συμπεριφορικό το οποίο 
αναφέρεται γενικά σε συντελεστικές συμπεριφορές, οι οποίες 
είναι κατά βάση μαθημένες κινητικές συμπεριφορές. Τέλος, το 
βιολογικό επίπεδο υποδεικνύει ότι όλες οι ανατομικές και ορ-
γανικές αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα, όπως, αλλαγές στο 

αυτόνομο νευρικό σύστημα είναι υπεύθυνες για την ένταση της 
υποκειμενικής κατάστασης (δηλ. του συναισθήματος). Οι αλλη-
λεπιδράσεις μεταξύ αυτών των επιπέδων εξηγούν και παράγουν 
ψυχικές, σωματικές και ψυχοσωματικές παθήσεις από την μια 
πλευρά, και τη φυσιολογική λειτουργία τους από την άλλη. Αυτό 
συμβαίνει διότι οι δυσπροσαρμοστικές (παράλογες) πεποιθήσεις 
οδηγούν σε συναισθηματικές, γνωστικές, ψυχικές και σωματικές 
συνέπειες. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται ή αντιμε-
τωπίζει κάποιος τη ζωή του π.χ., «αισθάνομαι στρεσαρισμένος», 
επηρεάζει τη συμπεριφορά του π.χ., «θα καπνίσω» και αυτό με 
τη σειρά του είναι πολύ πιθανό να έχει επίπτωση στην υγεία 
του.  Πράγματι, οι παράλογες πεποιθήσεις έχουν συσχετιστεί με 
βιολογικές ασθένειες, όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα τα 
οποία και έχουν υψηλή σύνδεση με το μεταβολικό σύνδρομο. Τα 
δυσφορικά συναισθήματα (ψυχολογική δυσφορία) συνδέονται 
θετικά με την ύπαρξη του μεταβολικού συνδρόμου και οδηγούν 
σε αύξηση των επιβλαβών συμπεριφορών και ανεπαρκή συμ-
μόρφωση με τα θεραπευτικά σχήματα, καταλήγοντας πιθανά 
στη σπλαχνική παχυσαρκία και την αντίσταση στην ινσουλίνη. 
Τέτοιες επιβλαβείς συμπεριφορές είναι τα ανθυγιεινά διατροφι-
κά μοτίβα (π.χ., υψηλή κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος, 
ζάχαρης, τροφών με υψηλή περιεκτικότητα λιπαρών κ.λπ.), τα 
χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και η μακροχρόνια 
καθιστική συμπεριφορά, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και 
το κάπνισμα, τα οποία έχουν θετική συσχέτιση με την αύξηση 
του κινδύνου του ΜΣ και των διαστάσεών του. 

Ωστόσο, σε αυτή την αλληλουχία συνδέσεων διαδραμα-
τίζουν ρόλο και διάφορα ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά, 
όπως είναι η κατάθλιψη, το άγχος και η εχθρότητα, καθώς 
επηρεάζουν τον κίνδυνο για ασθένειες για τις οποίες το μεταβο-
λικό σύνδρομο είναι ένας υποτιθέμενος παράγοντας κινδύνου 
(π.χ. καρδιακές παθήσεις, διαβήτης), επιδρώντας αρνητικά 
σε μια ποικιλία φυσιολογικών οδών, όπως το συμπαθητικό 
αδρενομυελινικό σύστημα (SAM) και ο άξονας υποθαλάμου-
υπόφυσης (HPA) και τα οποία εμπλέκονται στην ανάπτυξη του 
μεταβολικού συνδρόμου. Συγκεκριμένα, η κατάθλιψη σχετίζεται 
με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, κεντρικής παχυσαρκίας 
και καρδιαγγειακών παθήσεων. Για το άγχος τα περισσότερα 
αποτελέσματα είναι ασαφή, με έρευνες από τη μια πλευρά να 
εντοπίζουν συσχέτιση ενώ άλλες να την καταρρίπτουν. Τέλος, η 
εχθρική προσωπικότητα έχει βρεθεί να συνδέεται με αυξημένη 
πιθανότητα εμφάνισης του ΜετΣ, καθώς και με υψηλό δείκτη 
μάζας σώματος, γλυκόζη νηστείας, αντίσταση στην ινσουλίνη 
και προ-διαβήτη. Μια επιμέρους εξήγηση για την επίδραση των 
προαναφερθέντων συντελεστών, σύμφωνα με τους Goldbacher 
& Matthews (2007), είναι πως η κατάθλιψη, ο θυμός και το άγχος 
πιθανότατα συμβάλλουν στην παθογένεση του ΜετΣ μέσω 
βιολογικών και συμπεριφορικών διαδρομών που μεσολαβούν 
σε αυτή τη σύνδεση. Αυτές οι διαδρομές ίσως επηρεάζουν η μια 
την άλλη αυξάνοντας ή μειώνοντας τον κίνδυνο. Επιπρόσθετα, 
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, ενδεχομένως, να λειτουργούν 
είτε ως προστατευτικοί παράγοντες είτε ως παράγοντες κινδύνου 

(συνέχεια στη σελίδα 7)
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του αυτόνομου νευρικού συστήματος στον φλοιο-υποθάλαμο-
υποφυσιακό άξονα και στην καρδιολογική λειτουργία. 

Ο αντίστροφος μηχανισμός φαίνεται να σχετίζεται με την 
παθοφυσιολογία της κατάθλιψης και αφορά μεταβολές της 
λειτουργίας του αυτονόμου νευρικού συστήματος (μεταβολές 
στο ισοζύγιο συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού συστήματος, 
διαταραχή του βαγοτονικού αντανακλαστικού) και διαταραχές 
κινητικότητας των αιμοπεταλίων στο περιφερικό αίμα (συσσώ-
ρευση αιμοπεταλίων κατά σωρούς με αποτέλεσμα ενεργοποίηση 
μηχανισμών θρομβογένεσης), αποτέλεσμα του παθολογικού 
μεταβολισμού της σεροτονίνης (νευροβιολογία της κατάθλιψης) 
με συνέπεια την πιθανή ανάπτυξη ενός καρδιακού επεισοδίου. 
Οι μηχανισμοί αυτοί φαίνεται να δρουν τόσο κατά την προεμ-
φραγματική χρονική φάση όσο και μετεμφραγματικά, δηλαδή 
οι μηχανισμοί της κατάθλιψης συμμετέχουν στην πρόκληση 
ενός εμφράγματος, αλλά παράλληλα εάν συνεχίζουν να δρουν 
αποτελούν παράγοντα κινδύνου και μετεμφραγματικά. Επίσης, 
σε άλλες μελέτες εμπλέκονται κυτοκίνες ως ενδιάμεσοι παρά-
γοντες φλεγμονής που οδηγούν στην εκδήλωση κατάθλιψης 
αλλά και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Το επίπεδο φλεγμονής 
και νευροφλεγμονής φαίνεται να αποτελεί καθοριστικό και ανε-
ξάρτητο παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση τόσο κατάθλιψης 
όσο και εμφράγματος του μυοκαρδίου αλλά και ανεξάρτητο 
μετεμφραγματικό παράγοντα κινδύνου θνητότητας. 

Σε πρόσφατες μελέτες τέλος φαίνεται να σχετίζεται και το 
χρόνιο άγχος ως ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου εκδήλωσης 
καρδιαγγειακών νοσημάτων με ανάλογους με την κατάθλιψη 
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και φαίνεται να δημιουργεί 
το βιολογικό υπόστρωμα – ευαλωτότητα για την ανάπτυξη 
καταθλιπτικών εκδηλώσεων, αλλά και ΣΝ.   Σε μελέτες ασθενών 
με ποικίλες αγχώδεις διαταραχές έχει βρεθεί υψηλό ποσοστό 
καρδιακών παθήσεων σε ορισμένες κατηγορίες αγχωδών δι-
αταραχών σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Τα ποσοστά 
είναι μεγαλύτερα στη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και στη 
διαταραχή πανικού παρά στις φοβίες. Σε πολλές έρευνες ανα-
φέρεται αυξημένη συννοσηρότητα μεταξύ διαταραχής πανικού 
και καρδιακών παθήσεων όπως η στηθάγχη, το ΕΜ, η πρόπτωση 
της μιτροειδούς βαλβίδας, η ιδιοπαθής μυοκαρδιοπάθεια και 
η υπέρταση. Σε μια μεγάλη έρευνα που έγινε σε 5000 ασθενείς 
αφού είχε ληφθεί υπόψη η επίδραση δημογραφικών παραγόντων 
βρέθηκε ότι οι ασθενείς με κρίσεις πανικού είχαν τέσσερις φορές 
περισσότερες πιθανότητες να πάθουν ΕΜ σε σχέση με αυτούς 
που δεν είχαν κρίσεις πανικού. Σε άλλη έρευνα αναφέρεται ότι 

Κατάθλιψη και καρδιολογικές 
παθήσεις

Πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει  σημαντική συσχέτιση 
μεταξύ κατάθλιψης και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ειδικότερα η 
κατάθλιψη φαίνεται να αποτελεί παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης 
στεφανιαίας νόσου (ΣΝ), που αποτελεί την πιο βασική αιτία της 
καρδιακής ανεπάρκειας μιας δυνητικά σοβαρής και με υψηλό 
δείκτη θνητότητας ανάμεσα στους πάσχοντες.

Ανοσολογικοί μηχανισμοί φαίνονται να εμπλέκονται στην 
εκδήλωση τόσο της κατάθλιψης όσο και των καρδιαγγειακών 
νοσημάτων. Η κατάθλιψη αποτελεί την πιο συχνή αιτία νοση-
ρότητας σε πληθυσμό 20 – 45 ετών και προκαλεί λειτουργική 
έκπτωση λόγω των ψυχολογικών και σωματικών συμπτωμάτων 
της. Επιπρόσθετα, η αύξηση του δείκτη αυτοκτονικότητας αλλά 
και επιβάρυνσης της πορείας των καρδιαγγειακών νόσων καταδει-
κνύει την ανάγκη ολοκληρωμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Έχουν παρατηρηθεί, σε μεγάλο αριθμό μελετών, ειδικές νευ-
ροψυχολογικές και συμπεριφερολογικές διαταραχές σε κατα-
θλιπτικούς ασθενείς, στη βάση ενός κοινού παθοφυσιολογικού 
μηχανισμού, που φαίνεται πιθανώς να σχετίζεται αιτιολογικά με 
την αμφίδρομη σχέση κατάθλιψης και καρδιολογικών επεισοδίων. 

Ειδικότερα, η αυξημένη καρδιολογική νοσηρότητα συσχετί-
ζεται με τα αυξημένα επίπεδα κατεχολαμινών που ανευρίσκο-
νται και στο αίμα καταθλιπτικών ασθενών. Τα αυξημένα ποσά 
κατεχολαμινών οδηγούν σε αυξημένες ανάγκες οξυγόνου από 
το μυοκάρδιο λόγω αύξησης της αρτηριακής πίεσης και του 
καρδιακού ρυθμού. Επιπροσθέτως, οι αυξημένες κατεχολαμίνες 
έχουν συσχετισθεί με διαδικασίες θρομβογένεσης και επέκτασης 
της θρομβογόνου ζώνης στα στεφανιαία αγγεία, καθώς και με 
την ανάπτυξη κοιλιακών αρρυθμιών σε ασθενείς με μυοκαρδιακή 
ισχαιμία. Η εκδήλωση του εμφράγματος μυοκαρδίου (ΕΜ) και 
η συνοδός εγκεφαλική υποξία επηρεάζει νευρομεταβιβαστικά 
συστήματα, που με τη σειρά τους επιδρούν αφενός μεν, στον 
προμετωπιαίο φλοιό και στη αμυγδαλή, που αποτελούν κέντρα 
ρύθμισης του συναισθήματος και γενικότερα της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς με αποτέλεσμα την πιθανή ανάπτυξη κατάθλι-
ψης, αφετέρου δε σε περιφερικά συστήματα όπως σε κέντρα 
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οι άνδρες με κρίσεις πανικού έχουν αυξημένη θνητότητα από 
καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι ασθενείς με καρδιακές παθήσεις 
και ιδιαίτερα όσοι πάσχουν από στηθάγχη και ΕΜ εμφανίζουν 
συχνά έντονο άγχος σαν αντίδραση στο καρδιολογικό πρόβλη-
μα, τον πόνο και το φόβο του θανάτου. Το άγχος εμφανίζεται 
αμέσως μετά το ΕΜ σε νοσηλευόμενους ασθενείς, κορυφώνεται 
τη δεύτερη μέρα και συνήθως υποχωρεί μετά τις επόμενες λίγες 
ημέρες. Μερικοί όμως ασθενείς εξακολουθούν να παρουσιάζουν 
έντονο και επίμονο άγχος αρκετό διάστημα μετά το συμβάν. 
Η συνύπαρξη του άγχους επηρεάζει δυσμενώς την εξέλιξη 
των ασθενών αυτών. Οι ασθενείς με μετεμφραγματικό άγχος, 
όπως αναφέρεται σε μελέτες, έχουν πέντε φορές περισσότερες 
πιθανότητες να παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 
τους αρρυθμίες ή νέα ισχαιμικά επεισόδια, σε σχέση με αυτούς 
που δεν εκδηλώνουν  αγχώδη συμπτωματολογία.  

Αναφορικά με τις νευροψυχολογικές και συμπεριφορικές 
διαταραχές φαίνεται να συνδέονται με πτωχή πρόγνωση των 
καρδιακών νοσημάτων μέσω της πλημμελούς συμμόρφωσης 
των αρρώστων αυτών στις ιατρικές οδηγίες. Ένας καταθλιπτικός 
ασθενής δύσκολα θα παρακολουθήσει επαρκώς τα προγράμ-
ματα αποκατάστασης. Ειδικότερα έχει βρεθεί ότι καταθλιπτικοί 
άρρωστοι δεν ακολουθούν τις ιατρικές συμβουλές για δίαιτα, 
σωματική άσκηση, κάπνισμα αλλά ακόμη και για την ορθή 
λήψη της φαρμακευτικής τους αγωγής. Σε μια άλλη μελέτη, 
ασθενείς με πρόσφατο οξύ EM που διέκοψαν την προτεινόμενη 
από τον καρδιολόγο θεραπεία, βρέθηκαν να είναι περισσότερο 
καταθλιπτικοί, αγχώδεις, με πολλές υποχονδριακές εκδηλώσεις 
και κοινωνικά απομονωμένοι σε σχέση με ασθενείς που ακο-
λουθούσαν πιστά τη θεραπεία τους.

Τέλος, οι θεραπευτικές παρεμβάσεις αφορούν φαρμακευ-
τικές κυρίως, αλλά και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Υπάρ-
χουν φαρμακοδυναμικοί και φαρμακοκινητικοί περιορισμοί, 
αναφορικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των 
φαρμακευτικών παρεμβάσεων σε ασθενείς με κατάθλιψη και 
καρδιαγγειακά νοσήματα. Η θεραπεία περιλαμβάνει φάρμακα 
και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, που στόχο έχουν αφενός 
την βελτίωση της συνυπάρχουσας ψυχικής νόσου και αφετέρου 
την βελτίωση της συμμόρφωσης του ασθενούς στις οδηγίες 
του θεράποντος καρδιολόγου. 

Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες των ψυχοφαρμάκων 
με πρώτη την κατηγορία των αντικαταθλιπτικών, δεύτερη αυτή 
των βενζοδιαζεπινών και τρίτη των αντιψυχωσικών φαρμάκων. 
Θεραπεία εκλογής μεταξύ των αντικαταθλιπτικών αποτελούν 
οι SSRIs, ενώ η κατηγορία των τρικυκλικών λόγω των παρενερ-
γειών που εμφανίζουν (αντιχολινεργική δράση με αποτέλεσμα 
ταχυκαρδία και ορθοστατική υπόταση) ειδικά σε καρδιολογικούς 
ασθενείς δεν χρησιμοποιούνται. Η υποκατηγορία των αναστολέων 
επαναπρόσληψης της σεροτονίνης και της νορεπινεφρίνης (SNRIs) 
αποτελεί μια εξίσου αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση 

της κατάθλιψης στους καρδιολογικούς ασθενείς.
H αντιαιμοπεταλιακή δράση των SSRIs που πάντως δεν φαί-

νεται να συσχετίζεται με την ανταπόκριση των καρδιολογικών 
ασθενών που εμφανίζουν κατάθλιψη αποτελεί μια επιπλέον 
θεραπευτική δράση, δράση που δεν φαίνεται να εμφανίζουν τα 
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. Η μεταβολή στην ενεργοποίηση 
των αιμοπεταλίων αποτελεί πιθανώς βασικό παθοφυσιολογικό 
μηχανισμό των αιφνιδίων θανάτων σε καρδιολογικούς ασθενείς 
με κατάθλιψη, που φαίνεται να αποκαθίσταται με τη χορήγηση 
των SSRIs. Μία εν δυνάμει ανεπιθύμητη ενέργεια των δύο αυτών 
υποκατηγοριών των αντικαταθλιπτικών και ιδίως των SSRIs είναι 
η πρόκληση αιμορραγίας, μέσω της παράτασης του χρόνου 
προθρομβίνης που προκαλούν όταν συγχορηγούνται με  αντιπη-
κτική αγωγή. Η ανάγκη συγχορήγησης απαιτεί συχνότερο έλεγχο 
πηκτικότητας και συνεργασία με το θεράποντα καρδιολόγο για 
πιθανή τροποποίηση της αντιπηκτικής αγωγής του ασθενούς.

Περισσότερες μελέτες είναι ανάγκη να πραγματοποιηθούν 
προκειμένου να αναδειχθούν ασφαλείς και αποτελεσματικές 
φαρμακευτικές και μη παρεμβάσεις, με νέους θεραπευτικούς 
αλγορίθμους, που θα αποτελούν ασφαλή γνώση για τους θε-
ράποντες ιατρούς βελτιώνοντας συνεπώς την πρόγνωση, την 
πορεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρδιακή νόσο.
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Μακροπρόθεσμη χορήγηση εβολοκουμάμπης σε 
πάσχοντες από οικογενή υπερχοληστερολαιμία
Santos RD, Stein EA, Hovingh GK, et al. 
J Am Coll Cardiol. 2020;75:565-574

Η χορήγηση αναστολέων της PCSK-9 (Proprotein conver-
tase subtilisin/kexin type 9) αποτελεί θεραπευτική επιλογή 
σε πάσχοντες από οικογενή υπερχοληστερολαιμία (Familial 
Hypercholesterolemia, FH) που δεν πετυχαίνουν την τιμή-στόχο 
για την LDL-χολ με την καθιερωμένη θεραπεία. Στα πλαίσια 

της μελέτης TAUSSIG (Trial Assessing Long Term Use of PCSK9 
Inhibition in Subjects With Genetic LDL Disorders) αξιολογήθη-
κε η μακροπρόθεσμη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της 
εβολοκουμάμπης σε ασθενείς με FH.

Πρόκειται για ανοιχτή μελέτη παρακολούθησης ασθενών με 
ομόζυγο ή σοβαρή ετερόζυγο FH που έλαβαν εβολοκουμάμπη 
επιπλέον της καθιερωμένης υπολιπιδαιμικής αγωγής με φάρμακα 
ή συνεδρίες κάθαρσης (LDL-αφαίρεση). Συμμετείχαν συνολικά 
300 ασθενείς που παρακολουθήθηκαν για 4,1 έτη. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφηκαν σε ποσοστό 89,3% 
των συμμετεχόντων, συχνότερα ρινοφαρυγγίτιδα, γριππώδης 
συνδρομή, λοίμωξη ανωτέρου αναπνευστικού και κεφαλαλγία. 
Η χορήγηση της εβολοκουμάμπης ήταν αποτελεσματική στη 
σταθερή ελάττωση των επιπέδων της LDL-χολ κατά 21,2% 
σε πάσχοντες από ομόζυγο FH και κατά 54,9% σε πάσχοντες 
από σοβαρή ετερόζυγο FH. Τιτλοποίηση της θεραπείας σε 
πάσχοντες από ομόζυγο FH σε δόση 420 mg δύο φορές το 
μήνα είχε ως αποτέλεσμα ελάττωση της LDL-χολ κατά 29,7%. 
Από τους 61 συμμετέχοντες που υποβάλλονταν σε συνεδρίες 
LDL-αφαίρεσης στην έναρξη της μελέτης, οι 16 διέκοψαν τις 
συνεδρίες. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται 
σχηματικά στην Εικόνα 1.

 � Συμπερασματικά η εβολοκουμάμπη ήταν καλά ανεκτή και 
αποτελεσματική στην ελάττωση των επιπέδων της LDL-χολ σε 
πάσχοντες από ομόζυγο και σοβαρή ετερόζυγο FH σε παρα-
κολούθηση 4ετίας.

ΕΙκόνΑ 1. Μακροχρόνια αποτελέσματα της χορήγησης αναστολέων της PCSK-9 σε ασθενείς με ομόζυγο ή σοβαρή ετερόζυγο FH.

Εβδομάδα μελέτης

Μ
έσ

η 
πο

σο
στ

ια
ία

 (%
) μ

ετ
αβ

ολ
ή 

 
απ

ό 
τη

ν 
αρ

χι
κή

 τι
μή

 τη
ς L

D
L-

χο
λ

Ανοιχτή μελέτη με ένα σκέλος

Σκοπός:  Η παροχή μακροπρόσθεσμων δεδομένων  
σχετικά με την αποτελεσματικότητα  
της evolocumab στην FH

ποσοστό κΔΑ 
συμβαμάτων 

ανά έτος

σταμάτησαν 
τις συνεδρίες  

LDL-αφαίρεσης

Μη 
αφαίρεση  

σε 
εφήβους

μελέτη TAUSSIG

ασθενείς με ομόζυγο  
και σοβαρή ετερόζυγο FH Διάρκεια σε έτη 

(διάμεση τιμή)

Σοβαρή ετερόζυγος FH

Ομόζυγος FH
Η evolocumab ήταν 
καλά ανεκτή

Τα επίπεδα LDL-χολ 
μειώθηκαν σημαντικά

Αφαίρεση  
σε ενήλικες

Αφαίρεση  
σε ενήλικες

Σοβαρή 
HeFH

Εγγεγραμμένοι

Αφαίρεση  
σε 

εφήβους

Μη 
αφαίρεση  

σε  
ενήλικες

Μη 
αφαίρεση  

σε  
ενήλικες

όμόζυγος
FH



αΘΗρΩμα	•	ΤΟΜΟΣ	24,	ΤΕΥΧΟΣ	1,	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	-	ΜΑΡΤΙΟΣ	2020

6

Σακχαρούχα αναψυκτικά και καρδιαγγειακή 
νοσηρότητα και θνητότητα στις γυναίκες
Mossavar-Rahmani Y, Kamensky V, Manson JE, et al. 
Stroke. 2019;50:555-562

Η παρούσα μελέτη αξιολόγησε την πιθανή σχέση ανάμεσα 
στην κατανάλωση σακχαρούχων αναψυκτικών και την εμφάνιση 
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ), στεφανιαίας νόσου 
(ΣΝ) και συνολικής θνητότητας σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. 

Αναλύθηκαν δεδομένα από τη μελέτη παρατήρησης Women's 
Health Initiative Observational Study με συνολικό αριθμό συμ-
μετεχόντων 81.714 γυναίκες ηλικίας 50 έως 79 ετών με μέση 
παρακολούθηση 12 ετών. 

Η πλειοψηφία των γυναικών που συμμετείχαν στη μελέτη 
(64,1%) κατανάλωνε σπάνια σακχαρούχα αναψυκτικά, ενώ πο-
σοστό 5,1% ανέφερε κατανάλωση ≥ ποτών/ημέρα. Η αυξημένη 
κατανάλωση είχε ως αποτέλεσμα αύξηση του κινδύνου για ΑΕΕ 
κατά 23%, για ισχαιμικό ΑΕΕ κατά 31%, για ΣΝ κατά 29% και 
για θνητότητα κατά 16%, συγκριτικά με συμμετέχουσες που 
κατανάλωναν σπάνια σακχαρούχα αναψυκτικά. 

Ο κίνδυνος για ΑΕΕ ήταν ακόμη μεγαλύτερος σε γυναίκες 
με αυξημένο σωματικό βάρος. Συμμετέχουσες χωρίς ιστορικό 
καρδιαγγειακής νόσου ή σακχαρώδη διαβήτη με αυξημένη κα-
τανάλωση σακχαρούχων αναψυκτικών είχαν διπλάσιο κίνδυνο 
εμφάνισης ΑΕΕ από απόφραξη μικρών αρτηριών. 

 � Συμπερασματικά, η  αυξημένη κατανάλωση σακχαρούχων 
αναψυκτικών σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση ΑΕΕ (ιδιαίτερα 
από απόφραξη μικρών αρτηριών), ΣΝ και αυξημένη συνολική 
θνητότητα.

Ελάττωση των επιπέδων της λιποπρωτεΐνης (α) 
σε πάσχοντες από καρδιαγγειακή νόσο
Tsimikas S, Karwatowska-Prokopczuk E, Gouni-Berthold I, et al.
N Engl J Med. 2020;382:244-255

Τα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης (α) [Lp(a)] καθορίζονται γε-
νετικά και αποτελούν παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση καρ-
διαγγειακών νοσημάτων και ανάπτυξη στένωσης της αορτικής 
βαλβίδας. Επί του παρόντος δεν υπάρχει εγκεκριμένη φαρμα-
κευτική αντιμετώπιση για την ελάττωση των επιπέδων της Lp(a).

Στην παρούσα διπλά-τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη αξι-
ολογήθηκε η επίδραση του αντινοηματικού ολιγονουκλεο-
τιδίου AKCEA-APO(a)-LRx στη μείωση της Lp(a). Συμμετείχαν 
286 ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο και αρχικά επίπεδα Lp(a) 
>60 mg/dL (150 nmol/L) που έλαβαν υποδόρια ένεση με το 
νέο φάρμακο APO(a)-LRx σε διάφορα δοσολογικά σχήματα ή 
εικονικό φάρμακο.

Η αρχική διάμεση τιμή της Lp(a) στον πληθυσμό της μελέτης 
κυμαινόταν από 204,5 έως 246,6 nmol/L. Βρέθηκε ότι η χορήγηση 
του APO(a)-LRx οδήγησε σε δοσοεξαρτώμενη ελάττωση των 
επιπέδων της Lp(a) σε χρονικό διάστημα 6 μηνών. Η μείωση της 
Lp(a) ήταν της τάξης του 35% για δόση 20 mg ανά μήνα, 56% για 
40 mg ανά μήνα, 58% για 20 mg ανά δύο εβδομάδες, 72% για 
60 mg ανά μήνα και 80% για 20 mg ανά εβδομάδα (Εικόνα 2). 

Δεν καταγράφηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση 
του φαρμάκου στην ηπατική λειτουργία, τη νεφρική λειτουργία 
και τον αριθμό των αιμοπεταλίων. Η συχνότερη ανεπιθύμητη 
ενέργεια ήταν τοπική αντίδραση στο σημείο της ένεσης.

ΕΙκόνΑ 2. Ποσοστιαία μεταβολή των επιπέδων της Lp(a) έξι μήνες 
μετά την έναρξη της αγωγής με ενέσιμο APO(a)-LRx.
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Εικονικό φάρμακο

20mg κάθε 4 εβδ.

40mg κάθε 4 εβδ.

20mg κάθε 2 εβδ.

60mg κάθε 4 εβδ.

20mg κάθε εβδ.

 � Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι το νεώτερο υπολιπιδαιμικό 
αντινοηματικό ολιγονουκλεοτίδιο APO(a)-LRx ελαττώνει τα επί-
πεδα της Lp(a) με δοσοεξαρτώμενο τρόπο χωρίς την εμφάνιση 
σημαντικών ανεπιθύμητων ενεργειών από την αγωγή.

Χρήση στατινών σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση 
και συνολική θνητότητα
Jung J, Bae GH, Kang M, et al. 
J Am Heart Assoc. 2020;9:e014840

Δεν υπάρχει σαφής σύσταση για χορήγηση στατινών σε 
ασθενείς υπό αιμοκάθαρση. Στην παρούσα ανάλυση αξιολο-
γήθηκε η επίδραση της υπολιπιδαιμικής θεραπείας με στατίνη 
σε πάσχοντες από χρόνια νεφρική νόσο που υποβάλλονται 
σταθερά σε αιμοκάθαρση. 

Πρόκειται για αναδρομική μελέτη που αξιολόγησε δεδομένα 
δεκαετίας από 65.404 αιμοκαθαιρόμενους ηλικίας >30 ετών. 
Ποσοστό 73,2% των συμμετεχόντων έλαβε υπολιπιδαιμική 
θεραπεία με στατίνη μετά την έναρξη των συνεδριών αιμοκά-
θαρσης ή συνέχισε την προηγούμενη λήψη στατίνης. 

Συγκριτικά με συμμετέχοντες που δεν έλαβαν υπολιπιδαιμική 
αγωγή, ασθενείς που ξεκίνησαν θεραπεία με στατίνη μετά την 
έναρξη της αιμοκάθαρσης είχαν χαμηλότερη συνολική θνητό-
τητα κατά 52%, ενώ ασθενείς που συνέχισαν την ήδη λαμβανό-
μενη αγωγή είχαν χαμηλότερη συνολική θνητότητα κατά 41%. 
Ασθενείς που διέκοψαν τη λήψη στατίνης πριν ή μετά την έναρξη 
της αιμοκάθαρσης εμφάνιζαν αυξημένη θνητότητα. Επιπλέον, 
χορήγηση συνδυασμού στατίνης με εζετιμίμπη σχετιζόταν με 
βελτίωση της επιβίωσης συγκριτικά με τη μονοθεραπεία με 
στατίνη. Τα αποτελέσματα ήταν σταθερά ανεξάρτητα από την 
ηλικία των συμμετεχόντων στη μελέτη. 

 � Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η χορήγηση στατίνης, ιδανικά σε 
συνδυασμό με εζετιμίμπη, έχει ευνοϊκή επίδραση στη συνολική 
θνητότητα ασθενών με νεφρική νόσο που υποβάλλονται σε 
χρόνια αιμοκάθαρση.
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και με τη σειρά τους επιδρούν στη σχέση μεταξύ ψυχολογικών 
χαρακτηριστικών και μεταβολικού συνδρόμου. 

Συνεπώς, η κατανόηση της σχέσης μεταξύ των ψυχολογικών, 
συμπεριφορικών παραγόντων και μεταβολικού συνδρόμου είναι 
σημαντική για την καθοδήγηση της ανάπτυξης ψυχοκοινωνικών 
παρεμβάσεων που θα είναι σχεδιασμένες για την πρόληψη 
και τη θεραπεία του μεταβολικού συνδρόμου, γεγονός που 
δύναται στη συνέχεια να μειώσει τον κίνδυνο ασθενειών, όπως 
η στεφανιαία νόσος και ο διαβήτης. Συγκεκριμένα, χρειάζονται 
περισσότερες μελέτες σε αυτόν τον τομέα με στόχο την εξαγωγή 
άμεσων και αιτιωδών σχέσεων και τη δημιουργία εξειδικευμένων 
προγραμμάτων που θα λαμβάνουν υπόψη διάφορα ιδιοσυγκρα-
σιακά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά προσωπικότητας, 
την ψυχολογική κατάσταση, τον τρόπο ζωής, δημογραφικά 
στοιχεία, καθώς και το ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό του 
ατόμου. Στη συνέχεια, είναι αναγκαία η αύξηση του αριθμού 
διεπιστημονικών ομάδων υγειονομικής περίθαλψης που θα 
παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη διαχείριση των 
υποπαραγόντων του μεταβολικού συνδρόμου, καθώς και του 
διαβήτη ή της παχυσαρκίας υπό το πρίσμα μιας ολοκληρωμένης 
ολιστικής παρέμβασης. Τα βιο-ψυχοκοινωνικά προγράμματα 
προτρέπουν τους επαγγελματίες υγείας να εκτιμήσουν τους 
ιατρικούς, γενετικούς, πολιτισμικούς παράγοντες, καθώς και 
τις στάσεις,τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές του άτομο. 
Εντούτοις, υπάρχουν σημαντικά εμπόδια για την εκτεταμένη 
χρήση και υποστήριξη των βιο-ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, 
όπως: α) υφίσταται κενό στην τρέχουσα βιβλιογραφία, διότι οι 
ερευνητικές μελέτες και οι παρεμβάσεις διακρίνονται είτε σε 
βιολογικές είτε σε ψυχοκοινωνικές και σπανίως εμφανίζονται ως 
ένα σύνολο, β) η κατανόηση του μοντέλου είναι περιορισμένη 
τόσο σε ιατρικές μελέτες όσο και στους φορείς υγείας, διότι, 
είναι δημοφιλές κυρίως στο χώρο της συμπεριφορικής ιατρικής, 
καθώς και στους ψυχολόγους υγείας. Επομένως, το επιστημονικό 
προσωπικό που είναι άρτια εκπαιδευμένο στην εφαρμογή του 
είναι πιο περιορισμένο, γ) υφίσταται ελλιπής πληροφόρηση  
για την αποτελεσματικότητα των περισσότερων ερευνητικών 
παρεμβάσεων σε κλινικά περιβάλλοντα, όπως, νοσοκομεία και 
κλινικές, καθώς και σε ιδιωτικούς επαγγελματικούς χώρους.

Συνοψίζοντας, το ΜετΣ είναι μια πολύπλοκη κατάσταση για 
την οποία χρειάζεται λεπτομερής και ολιστική ερμηνεία που θα 
συμβάλει στην πρόληψη και την αποτελεσματικότερη αντιμε-
τώπισή του. Τους δύο τελευταίους αιώνες, η πρόοδος που έχει 
σημειωθεί στο χώρο της ψυχολογίας και της συμπεριφορικής 
ιατρικής, ανέδειξε μια νέα προσέγγιση για την υγεία και την 

ασθένεια, το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, μέρος του οποίου είναι 
το γνωσιακό-συμπεριφορικό μοντέλο. Το γνωσιακό-συμπεριφο-
ρικό, θα μπορούσε να συμβάλει στην ερμηνεία του μεταβολικού 
συνδρόμου μέσα από ερευνητικές μελέτες που θα αξιολογούν 
τις επιδράσεις των σκέψεων (π.χ., παράλογων πεποιθήσεων), των 
συναισθημάτων και των συμπεριφορών (π.χ., κατανάλωση ανθυ-
γιεινών τροφών, καθιστική ζωή) σε συνδυασμό με ψυχολογικά 
προβλήματα (π.χ., κατάθλιψη, άγχος) και τις επιπτώσεις τους στις 
συνιστώσες του συνδρόμου. Οι μέχρι τώρα μελέτες παρέχουν 
κάποιες χρήσιμες πληροφορίες αλλά απαιτούνται νέες συστημα-
τικές επιδημιολογικές έρευνες που θα αποτελέσουν τη βάση για 
τη δημιουργία πιο εξειδικευμένων ερευνητικών προγραμμάτων 
πρόλη ψης και παρέμβασης με πρακτική εφαρμογή, αναφορικά 
με το ΜετΣ, και θα συγκροτούνται από κατάλληλα καταρτισμένες 
διεπιστημονικές ομάδες. 
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Aυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης 
η παχυσαρκία;

Πολλές κλινικές μελέτες έχουν δείξει πως η παχυσαρκία 
αυξάνει τον κίνδυνο θρομβωτικών επιπλοκών περιλαμ-
βανομένου του εμφράγματος μυοκαρδίου, του αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου, της φλεβικής θρόμβωσης και ίσως 
της περιφερικής αρτηριακής νόσου. 

Η παχυσαρκία συνδέεται με μια γενικευμένη απορρύθμιση 
της μεταβολικής ομοιόστασης, οδηγώντας σε αντίσταση στην 
ινσουλίνη, δυσλιπιδαιμία, αρτηριακή υπέρταση κ.λπ. Μεταξύ 
των πολλαπλών μεταβολικών μεταβολών που σχετίζονται 
με την παχυσαρκία, τα δύο κύρια άμεσα (ανεξάρτητα από 
άλλες μεταβολικές διαταραχές όπως υπέρταση, επιδείνωση 
λιπιδαιμικού προφίλ, σακχαρώδης διαβήτης κ.λπ.) παθοφυ-
σιολογικά μονοπάτια κυρίως υπεύθυνα για τη σχετιζόμενη 
με την παχυσαρκία θρόμβωση είναι η χρόνια φλεγμονή και 
η μειωμένη ινωδόλυση.

Υπάρχει πληθώρα δεδομένων που συνηγορούν στο να 
κατατάξουμε τη παχυσαρκία σαν μία συστηματική φλεγμο-
νώδη νόσο. Η χρόνια υποκλινική φλεγμονή  ενεργοποιείται 
από την έκκριση φλεγμονωδών κυτοκινών από τα λιπώδη 
κύτταρα, οδηγώντας σε συνάθροιση των μακροφάγων στο 
λιπώδη ιστό, τα οποία προοδευτικά αυξάνονται όσο αυξάνεται 
ο λιπώδης ιστός. Τα μακροφάγα ανευρίσκονται συχνότερα 
στο σπλαχνικό συγκριτικά με το υποδόριο λίπος. 

Η ινωδόλυση είναι μία ιδιαίτερα σημαντική φυσιολογική 
λειτουργία που οδηγεί στη σωστή χρονικά αποδόμηση του 
ινώδους θρόμβου από την πλασμίνη. Ο ρυθμός ινωδόλυ-
σης ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον αναστολέα του 
ενεργοποιητή του πλασμινογόνου-1 (PAI-1), έναν αναστολέα 
πρωτεάσης ορού που εκκρίνεται από το αγγειακό ενδοθήλιο, 

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ

το ήπαρ και το λιπώδη ιστό. Η έκφραση του ΡΑΙ-1 αυξάνεται 
στο σπλαχνικό λίπος στην παχυσαρκία. Σε μελέτες που πραγ-
ματοποιήθηκαν σε  παχύσαρκους ασθενείς παρατηρούνται 
αυξημένα επίπεδα ΡΑΙ-1, τα οποία μειώνονται με έντονες 
παρεμβάσεις στο τρόπο ζωής και απώλεια βάρους.

Κατά συνέπεια, η παχυσαρκία φαίνεται να συνδέεται μέσω 
πολλαπλών παθοφυσιολογικών μηχανισμών με αυξημένο 
κίνδυνο θρόμβωσης και ως εκ τούτου η απώλεια βάρους 
αποτελεί την κύρια στρατηγική ελάττωσης των συνεπειών 
της παχυσαρκίας.
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