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Η βιταμίνη D (D) παράγεται στο δέρμα με τη μετατροπή 
της 7-δευδροχοληστερόλης, υπό την επίδραση της υπεριώ-
δους ακτινοβολίας σε προβιταμίνη και βιταμίνη D3, η οποία 
εισέρχεται στη συστηματική κυκλοφορία συνδεδεμένη με την 
ειδική δεσμευτική πρωτεΐνη (85%) και την αλβουμίνη (15%). Η 
βιταμίνη D προσλαμβάνεται επίσης από την τροφή (π.χ. λιπαρά 
ψάρια) απορροφάται από το έντερο, φέρεται στη λέμφο συν-
δεόμενη με τα χυλομικρά και στη συστηματική κυκλοφορία, 
όπου συνδέεται με τις δεσμευτικές πρωτεΐνες. Η D μετά από 2 
υδροξυλιώσεις με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων, η μία στο ήπαρ 
και η άλλη στο νεφρό ή σε άλλα όργανα, μετατρέπεται στην 
καλσιτριόλη που είναι η δραστικά ενεργός μορφή και ασκεί τις 
δράσεις της μέσω πυρηνικών υποδοχέων (VDRs), στα οστά, το 
έντερο, τον εγκέφαλο, το δέρμα, τον προστάτη, τους μαστούς 
και τα κύτταρα του ανοσοποιητικού1.
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Βιταμίνη D – Μια πλειοτροπική ορμόνη με ειδική συσχέτιση  
με την καρδιομεταβολική νοσηρότητα και θνητότητα, τις λοιμώξεις 
αναπνευστικού και ειδικά τη λοίμωξη από COVID-19 

ΑΡΘΡΟ  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Υπολογίζεται ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δι-
εθνώς έχουν ανεπάρκεια D2. Ακόμη και χώρες με ηλιοφάνεια 
παρουσιάζουν μεγάλη επίπτωση ανεπάρκειας D, δίνοντας 
χώρο στη θεωρία του «μεσογειακού παραδόξου»2. Η περιορι-
σμένη έκθεση στον ήλιο, η χρήση αντιηλιακών σκευασμάτων, 
ο τρόπος ζωής, οι πολιτισμικές ή θρησκευτικές συνήθειες που 
καθορίζουν τις ενδυματολογικές επιλογές, το σκούρο χρώμα 
του δέρματος, η ελλιπής διαιτητική πρόσληψη, η λήψη φαρμά-
κων που υπεισέρχονται στο μεταβολισμό της, η παχυσαρκία, 
η γήρανση, η ύπαρξη ειδικής παθολογίας αλλά και γενετικές 
μεταβολές (μεταλλάξεις ή πολυμορφισμοί), θεωρούνται αίτια 
της ανεπάρκειας D2.

Πλην των γνωστών σκελετικών δράσεων το επιστημονικό 
ενδιαφέρον εστιάζεται στην πληθώρα των εξωσκελετικών 
δράσεων της D σε διάφορα όργανα, δίδοντας της τον τίτλο 
«πλειοτροπική ορμόνη». Μέσω ενδοκρινικής, αυτοκρινικής, 
παρακρινικής και εσωκρινικής δράσης, η D φαίνεται ότι κατέχει 
ρυθμιστικό ρόλο στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την λειτουρ-
γία του καρδιαγγειακού και ανοσοποιητικού συστήματος και 
την άμυνα έναντι πολλαπλών μικροοργανισμών1,3.

Πολλαπλές μελέτες συνδέουν την ανεπάρκεια της D με την 
παθογένεια ανάπτυξης πολλαπλών παθολογικών καταστάσεων 
όπως ραχίτιδα, δερματικές παθήσεις (πχ ψωρίαση, καρκίνος 
δέρματος πλην μελανώματος), εγκεφαλικές παθήσεις (πχ πολ-
λαπλή σκλήρυνση), κακοήθειες (εντέρου, μαστού), αυτοάνοσα 
νοσήματα (πχ σακχαρώδης διαβήτης 1, συστηματικός ερυ-
θηματώδης λύκος, ψωρίαση, ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος 
εντέρου), μεταβολικό σύνδρομο (πχ αντίσταση στην ινσουλίνη, 
παχυσαρκία, προδιαβήτης, σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, 
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δυσλιπιδαιμία), κακοήθειες 1,3,4.
Τα χαμηλά επίπεδα της D συσχετίζονται με αυξημένη νοση-

ρότητα και θνητότητα τόσο γενικά όσο και από καρδιαγγειακή 
νόσο. Μια πρόσφατη μεταανάλυση έδειξε ότι η χορήγηση D 
μείωσε τη συστολική αρτηριακή πίεση σε άτομα με παχυσαρκία 
καθώς και σε άτομα ηλικίας >50 ετών ενώ ταυτόχρονα μείωσε 
τη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση σε άτομα με 
υπέρταση και ανεπάρκεια D 5.

Βιβλιογραφικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η D προλαμβά-
νει τη διαδικασία δημιουργίας της αθηροσκλήρυνσης μέσω 
αναστολής της μετατροπής των μακροφάγων σε «αφρώδη» 
κύτταρα, την αύξηση κάθαρσης της χοληστερόλης, της επαγωγής 
αυξητικών παραγόντων από το αγγειακό ενδοθήλιο με στόχο την 
επιδιόρθωση της βλάβης, τη μείωση παραγωγής κυτταροκινών 
από τα ενδοθηλιακά κύτταρα, τη μείωση θρομβωτικής διάθεσης, 
την αύξηση παραγωγής του ΝΟ και τη ρύθμιση ομοιοστασίας 
του πηκτικού/αντιπηκτικού μηχανισμού1,3,5.

Ικανοποιητικά συμπεράσματα για τον παθογενετικό ρόλο 
της D στην ανάπτυξη και την έκβαση προέρχονται από μελέ-
τες παρατήρησης αλλά και παρέμβασης με D σε ασθενείς με 
ψωρίαση, πολλαπλή σκλήρυνση, σακχαρώδη διαβήτη 1 και 
ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου1,3,5.

Επιπρόσθετα, τα χαμηλά επίπεδα D έχουν συσχετισθεί με 
αυξημένη επίπτωση νόσησης από λοιμώξεις του αναπνευστικού 
η οποία μειώθηκε με τη χορήγηση D. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν 
αυξημένη επίπτωση COVID-19, σε χώρες με υψηλή επίπτωση 
ανεπάρκειας D (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία) και υποστηρίζουν την 
ανεξάρτητη από άλλους παράγοντες, αρνητική συσχέτιση των 
επιπέδων D με την επίπτωση νόσησης, τη βαρύτητα και τη θνη-
τότητα. Αντίθετα, τα υψηλά επίπεδα D φάνηκε να μειώνουν την 
επίπτωση και τη βαρύτητα νόσησης από COVID-19 ιδιαίτερα σε 
ηλικιωμένα άτομα (>70 ετών). Μια μεγάλη μελέτη έδειξε ότι οι 
ασθενείς με νόσο Parkinson που νόσησαν από COVID-19 δεν 
ελάμβαναν συμπλήρωμα με D (τουλάχιστον 25 000 IU/μήνα) 
συγκριτικά με τους μη νοσήσαντες (12,4 έναντι 22,9%). Περιο-
ρισμένος αριθμός μελετών παρέμβασης με χορήγηση D, πριν 

ή στο αρχικό στάδιο υποστηρίζει μειωμένη επίπτωση νόσησης 
από COVID-19 και καλύτερη έκβαση της νόσου, ιδιαίτερα στα 
άτομα με ανεπάρκεια ή σοβαρή ανεπάρκεια της D6,7.

Όλα τα κύτταρα του ανοσοποιητικού υπό την επίδραση ανα-
γνωριστικών παραγόντων και κυτταροκινών (TNF-a, ιντερφερό-
νες) μέσω συστήματος αρνητικής ανατροφοδότησης έχουν την 
ικανότητα να υδροξυλιώνουν και να παράγουν την τελική D, η 
οποία μέσω των VDRs των κυττάρων του ανοσοποιητικού ρυθμί-
ζει την ανοσιακή αντίδραση (ανοσοδιέγερση, ανοσοκαταστολή), 
μέσω γενομικής και μη γενομικής δράσης. Οι αντιμικροβιακές 
ιδιότητες της D, μεσολαβούνται από τη διέγερση γονιδίων που 
κωδικοποιούν αντιμικροβιακές πρωτεΐνες που επάγουν την 
απόπτωση, αυτοφαγία και ανοσοτροποποίηση (cathelicidins, 
defensins, hepcidins, neutrophil peptides). Επιπρόσθετα, η D 
επάγει την εγγενή και επίκτητη ανοσία που συμβάλλουν στην 
διατήρηση της ιστικής ακεραιότητας και την ανοσιακή ομοιο-
στασία στη φάση της φλεγμονής. Στο αναπνευστικό επιθήλιο 
η D μειώνει την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών 
(IL-6, IL-17) και ταυτόχρονα προάγει την εκτροπή της κυττα-
ρικής αντίδρασης από TH1 σε TH2 καθώς και τη δημιουργία Τ 
ρυθμιστικών κυττάρων με παραγωγή IL-106,7.

Στη λοίμωξη με COVID-19, οι αντιμικροβιακές και αντιφλεγ-
μονώδεις ιδιότητες της D, φαίνεται να είναι σημαντικές για την 
κάθαρση του ιού και την ύφεση της φλεγμονής, στο αρχικό 
στάδιο της νόσου και όταν αυτή δεν χαρακτηρίζεται από ισχυρή 
ανοσοκαταστολή. Η D αυξάνει την έκφραση των ACE2 υποδο-
χέων στο αναπνευστικό επιθήλιο όπως και σε όλα τα όργανα, 
που αποτελεί έναν προστατευτικό παράγοντα. Επιπρόσθετα 
η D προστατεύει από τη βλάβη του αναπνευστικού επιθηλίου, 
μέσω της αναστολής του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-
αλδοστερόνης, της αναστολής της έκφρασης των γονιδίων των 
ACE και αγγειοτενσίνης, της επαγωγής των ACE2 υποδοχέων, της 
θετικής ρύθμισης της ενδοθηλιακής λειτουργίας και της αύξησης 
της ευαισθησίας των ιστών στην αγγειοτενσίνη6,7 [Εικόνα 1].

(συνέχεια στη σελίδα 7)

εικονα 1. Η επίδραση της D στον καταρράκτη αντιδράσεων σε λοίμωξη από COVID-19.
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ανοσιακών μορίων, ιντερλευκίνη-6 (IL-6), ιντερφερόνη-γ (IFN-γ), 
και ο ογκονεκρωτικός παράγοντας - a (TNF-a). Στη διάρκεια της 
αλληλουχίας παραγωγής των κυτοκινών (cytokine storm), διε-
γείρεται ο άξονας ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης (RAA), 
παράγεται περίσσεια αγγειοτενσίνης ΙΙ (ΑΤΙΙ), συσσωρεύονται 
φαγοκύτταρα και μειώνεται η επίκτητη ανοσία. Συνυπάρχει εν-
δοθηλιακή βλάβη λόγω αυξημένης ανελαστικότητας (stiffness), 
χρόνιου οξειδωτικού στρες και διαταραχής του μεταβολισμού 
του μονοξειδίου του αζώτου (NO), προαθηρογόνος κατάσταση, 
αγγειοσύσπαση, εγκαθίστανται μόνιμες καρδιακές βλάβες όπως 
υπερτροφία αριστερής κοιλίας, εκδήλωση ΟΣΣ, κολπική μαρ-
μαρυγή, μυοκαρδιοπάθεια, ενώ συνυπάρχει προθρομβωτικό 
περιβάλλον με αύξηση των προθρομβωτικών παραγόντων και 
μείωση των αντιθρομβωτικών συστατικών, υπερενεργοποίηση 
των αιμοπεταλίων και ενίσχυση της προσκόλλησης των λευκο-
κυττάρων. Τέλος, επιδεινώνεται η αναπνευστική λειτουργία, με 
βλάβη στην ανταλλαγή αερίων, εκπίπτει η λειτουργική ικανότητα 
και οι εφεδρείες των πνευμόνων, αυξάνεται η αντίσταση των 
αεροφόρων οδών και αποδυναμώνονται οι αντιρροπιστικοί 
μηχανισμοί του πνεύμονα λογω μειωμένης ευενδοτότητας 
(compliance)7,8.

Οι παραπάνω μεταβολές προσδίδουν σε παχύσαρκους ασθε-
νείς ένα φαινότυπο νόσου COVID-19 που χαρακτηρίζεται από 
μυοκαρδίτιδα και ενδοθηλίτιδα, πιθανή εκδήλωση φλεβικής 
θρομβοεμβολικής νόσου και πολυοργανική ανεπάρκεια με 
σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS). Επίσης, η παχυ-
σαρκία διαταράσσει τη μεταβολική ομοιόσταση του ατόμου 
και προδιαθέτει στην εμφάνιση ΣΔ, ινσουλινοαντίστασης, ΑΥ, 
δυσλιπιδαιμίας, παράγοντες που επίσης επιβαρύνουν την έκβα-
ση της νόσου COVID-19, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης 
πολλαπλών χρόνιων νοσημάτων όπως ΧΝΝ και καρδιαγγειακή 
νόσο που καθιστούν το άτομο πιο ευάλωτο στις επιπλοκές της 
νόσου COVID-197.

Οι πολιτικές αποφάσεις για τον περιορισμό της μετάδοσης 
του ιού, όπως το lockdown και η αυτοαπομόνωση προκαλούν 
αξιόλογη κοινωνικοοικονομική αναστάτωση και εξασθενούν την 
ψυχοκοινωνική υγεία του ατόμου, γεγονός που προάγει χρόνιο 
στρες και τροποποίηση των βασικών διατροφικών συμπερι-
φορών, όπου παρατηρείται αυξημένη πρόσληψη κορεσμένων 
λιπαρών, που μεταβάλουν την ενεργειακή ομοιόσταση και 

Παχυσαρκία και άγχος στη 
σοβαρή νόσο Covid-19: 
Δυνατότητες πρόληψης με 
υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις

Η παχυσαρκία, όπως παρουσιάζεται στη διεθνή βιβλιογρα-
φία, αποτελεί τον κυριότερο επιβαρυντικό παράγονται για την 
νόσο Coronavirus Disease-19 (COVID-19). Στις ΗΠΑ, το 48% των 
νοσηλευομένων ασθενών είναι παχύσαρκοι, ενώ στην Γαλλία 
68% ασθενών με SARS-COV2 στις ΜΕΘ, παρουσιάζουν Δείκτη 
Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) >301. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι ο 
κίνδυνος των παχυσάρκων με νόσο COVID-19 να εισαχθούν 
στην ΜΕΘ είναι 74% μεγαλύτερος ενώ η θνητότητα αυξάνεται 
κατά 48%2. Σε ανασκόπηση και μετά-ανάλυση των Jun Y, et al3.
διαπιστώθηκε ότι η βαρύτερη νόσος COVID-19 συσχετίζεται με 
υψηλότερο ΔΜΣ σε σχέση με την ηπιότερη νόσο COVID-19 που 
παρουσιάζουν ασθενείς με φυσιολογικό ΔΜΣ3. 

Οι πρώτες αναφορές από την Κίνα και την Ιταλία, εντόπισαν 
ένα ευρύ φάσμα παραγόντων κινδύνων για μοιραία έκβαση της 
νόσου όπως η προχωρημένη ηλικία, ο σακχαρώδης διαβήτης 
(ΣΔ), η ανοσοκαταστολή, η αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ), τα οξέα 
στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ), η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ), 
διάφοροι τύποι καρκίνων και η πολυοργανική ανεπάρκεια στα 
πλαίσια πολυνοσηρότητας4,1.

Σε μία αναδρομική μελέτη ανάλυσης του ΔΜΣ κατηγοριο-
ποιημένη κατά ηλικία σε COVID-19 θετικούς συμπτωματικούς 
ασθενείς που παρουσιάστηκαν σε μεγάλα νοσοκομεία της 
Νέας Υόρκης, οι ασθενείς με ΔΜΣ ≥35 και ηλικία <60 ετών 
ήταν 2,2 και αντίστοιχα 3,6 φορές πιο πιθανό να νοσηλευτούν 
σε ΜΕΘ σε σχέση με ασθενείς της ίδιας ηλικιακής ομάδας αλλά 
με ΔΜΣ <35. Η κλίμακα του ΔΜΣ του πληθυσμού σε αυτή τη 
μελέτη φαίνεται ως αντιπροσωπευτική των ΗΠΑ όπου το 37% 
των κατοίκων έχουν ΔΜΣ> 305. Επίσης σε αναδρομική μελέτη 
στη Γαλλία επιβεβαιώθηκε ότι σε μια ομάδα 124 ασθενών με 
COVID-19 που νοσηλεύθηκαν στις ΜΕΘ, το 47,6% είχε ΔΜΣ 
>30 και το 28,2% είχε ΔΜΣ >35. Συνολικά 85 ασθενείς (68,6%), 
χρειάστηκαν μηχανικό αερισμό και από αυτούς το 85,7% ήταν 
με ΔΜΣ >356. 

Οι βιολογικοί μηχανισμοί που χαρακτηρίζουν την παχυσαρκία 
και προάγουν την ανάπτυξη των επιπλοκών της, επηρεάζουν 
τη βαρύτητα της νόσου CΟVID-19 και προάγουν μια χρόνια 
υπερφλεγμονώδη αντίδραση όπου εκδηλώνεται η καταιγίδα 
των προφλεγμονωδών κυτοκινών και παράγονται μεταξύ άλλων 

ΣΤΗΛΗ  
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

νεκτάριος Γ. Σιβαρόπουλος1, Γεώργιος  
Η. καλογριδάκης2, νικολέτα Γρυλλάκη3

1,2Γενικός-Οικογενειακός Ιατρός, Κέντρο Υγείας Σπηλίου Ρεθύμνης, 
3Γενική Οικογενειακή Ιατρός, Κέντρο Υγείας Χανίων
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επιδεινώνουν την παχυσαρκία και τις μεταβολικές διαταραχές 
που ακολουθούν9. 

Έχει αναφερθεί συσχέτιση του χρόνιου άγχους με την παχυ-
σαρκία, την αυξημένη πρόσληψη υπερθερμιδικών και κακής 
ποιότητας γευμάτων. Το άγχος επηρεάζει το ανθρώπινο βάρος 
μέσω βιολογικών μηχανισμών (διέγερση του άξονα υποθαλάμου-
υπόφυσης-επινεφριδίων, αύξηση της κορτιζόλης και μείωση 
της ευαισθησίας του εγκεφάλου στη λεπτίνη, ενεργοποίηση 
των κέντρων ανταμοιβής του μεταιχμιακού συστήματος, του 
ραβδωτού σώματος και του επιμήκους πυρήνα που προάγουν 
εξαρτησιογόνες συμπεριφορές στην κατανάλωση τροφών 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, νάτριο, ραφιναρισμένους 
υδατάνθρακες αλλά και συμπεριφορικών διαδικασιών (κατα-
νάλωση μεγαλύτερων ποσοτήτων και πιο εύγευστων τροφών, 
μείωση της διάθεσης για άσκηση, διακοπτόμενο και λιγότερο 
ύπνο)10.

Στη διάρκεια της πανδημίας εκδηλώνονται συμπτώματα 
ψυχωτικού τύπου, αυτοκτονικός ιδεασμός, μετατραυματικό 
στρες, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού. Τα παραπάνω ευρήματα 
οφείλονται σε ένα βαθμό και σε κοινωνικούς προσδιοριστές της 
υγείας του ανθρώπου, όπως η έλλειψη γνώσης για ένα ακόμα 
άγνωστο νόσημα και την υιοθέτηση ορθών υγιεινοδιαιτητικών 
συνηθειών, οι οικονομικές προεκτάσεις, οι δραματικές αλλαγές 
στην καθημερινότητα και στα εργασιακά πρότυπα, η επίδραση 
των κοινωνικών δικτύων, των ΜΜΕ, όπου διαδίδονται ψευδείς 
ειδήσεις και ατεκμηρίωτη πληροφορία, οι ιδέες ανασφάλειας 
για το σύστημα υγείας και ο φόβος και το άγχος της νόσου 
καθαυτής για τη διατήρηση της υγείας της οικογένειας. Επίσης 
υπάρχουν δυσχέρειες στην πρόσβαση υγιεινών τροφών, στο 
ΕΣΥ και ελλείμματα εκπαίδευσης10,11.

Αναφορικά με την ορθή διατροφή και το ιδανικό ενεργειακό 
ισοζύγιο, οι συστάσεις που προκύπτουν από μελέτες και ευερ-
γετούν τον ασθενή με νόσο COVID-19, συνιστούν: α) εφαρμογή 
υποθερμιδικής δίαιτας που βελτιώνει και τη μεταβολική υγεία 
και την αναπνευστική λειτουργία, β) επαρκή πρόσληψη μι-
κροθρεπτικών συστατικών και φυτικών ινών, βιταμινών όπως 
η βιταμίνη D που μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης από ιώσεις, 
μειώνει τις προφλεγμονώδεις κυτοκίνες, τον πολλαπλασιασμό 
των ιών και ενισχύει την ανοσία, και η βιταμίνη C, γ) πρόσληψη 
ιχνοστοιχείων όπως ο χαλκός, ο ψευδάργυρος που περιορίζουν 
την αναπαραγωγή του ιού και βελτιώνουν τα συμπτώματα 
από τον αναπνευστικό και το γαστρεντερικό, δ) πρόσληψη Ω3 
λιπαρών οξέων που παρουσιάζουν αντιθρομβωτική, αντιφλεγ-
μονώδη και αντιοξειδωτική δράση και ε) αποφυγή βρώσης 
κορεσμένων λιπαρών12,1.

Δυνητικά η διατροφή έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην φυ-
σική κατάσταση και εξέλιξη της νόσου εφόσον προάγονται 
αντιφλεγμονώδεις και ανοσορυθμιστικές δράσεις και διασφα-
λίζεται η ακεραιότητα της ανοσιακής απόκρισης. Η Δυτική 
δίαιτα χαρακτηρίζεται από αυξημένη πρόσληψη κορεσμένων 
λιπών, τα οποία έχουν λιποτοξική δράση και ενεργοποιούν την 
φυσική ανοσία που μέσω της ενεργοποίησης των φαγοκυττά-
ρων, εκλύονται προφλεγμονώδη συστατικά, όπως TNF-a, IL-1 
και IL-6 κα. Επίσης, προωθούν την είσοδο των μικροφάγων, 
των ουδετερόφιλων και των δενδριτικών φαγοκυττάρων στις 
πνευμονικές κυψελίδες. Επιπλέον, καταστέλλεται η επίκτητη 
ανοσία και η λειτουργία των Β και Τ κυττάρων και αυξάνεται το 

οξειδωτικό στρες. Έτσι οδηγούμαστε σε απόπτωση Β κυττάρων 
και μειώνεται η ανοσιακή απάντηση τους12,1.

Σχετικά με την άσκηση, κατά τη διάρκεια του lockdown, 
περιορίζεται η φυσική άσκηση και η διάθεση να πραγματο-
ποιείται. Έτσι αυξάνεται περισσότερο το βάρος, μειώνεται η 
μυϊκή μάζα και ισχύς, αμβλύνεται η ανοσιακή απόκριση και η 
πνευμονική λειτουργικότητα. H φυσική κατάσταση βελτιώνεται 
με την τακτική άσκηση, γεγονός που μειώνει την θνησιμότητα 
στους παχύσαρκους. Η μέτρια αερόβια άσκηση ενισχύει την 
ανοσιακή απόκριση, μειώνει τις φλεγμονώδεις κυτοκίνες, αυ-
ξάνει την IL-10, αυξάνει την αδιπονεκτίνη μειώνει την λεπτίνη 
και αυξάνει την ινσουλινοευαισθησία, ενώ ή έντονη άσκηση 
εξασθενεί την ανοσιακή απόκριση εφόσον αυξάνεται η έκλυση 
ενδογενούς κορτιζόλης13,1. 

H βαρύτητα της νόσου COVID-19 είναι ανάλογη της αύξησης 
του ΔΜΣ. Απαιτούνται λοιπόν δραστικά μέτρα για τη ρύθμιση του 
βάρους των πολιτών, με υγιεινοδιαιτητικά μέσα και συστηματική 
αερόβια δραστηριότητα, που θα είναι ωφέλιμα για την πρόληψη της 
βαριάς νόσου COVID-19 ενώ θα ευεργετήσουν ακόμα περισσότερο 
τις πιο ευαίσθητες ομάδες πολιτών με πολλαπλή νοσηρότητα, αλλά 
και θα διαφυλαχθεί η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Τέλος, 
είναι αναγκαίο να διαφυλαχθεί η ψυχική υγεία των πολιτών και να 
αναπτυχθούν ψυχoκοινωνικές παρεμβάσεις που θα ενδυναμώσουν 
την ψυχοσυναισθηματική υγεία των πιο ευάλωτων ομάδων κατά 
την πανδημία.
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Στατίνες και κίνδυνος εγκεφαλικής αιμορραγίας 
σε ασθενείς με ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου
Ribe AR, Vestergaard CH, Vestergaard M, et al.
Stroke. 2020;51:1111-1119

Η χορήγηση στατινών έχει συσχετισθεί στο παρελθόν με 
εμφάνιση ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας σε άτομα που έχουν 
υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). Εντούτοις, αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα συχνά ασθενείς με αιμορραγικό ΑΕΕ να 
στερούνται θεραπείας με στατίνη, η οποία θα μπορούσε δυ-
νητικά να είναι επωφελής. 

Η παρούσα μελέτη σε πληθυσμό της Δανίας είναι η μεγαλύτε-
ρη μέχρι στιγμής ανάλυση με στόχο τη διερεύνηση της σχέσης 
λήψης στατίνης με την εμφάνιση εγκεφαλικής αιμορραγίας. 
Στη μελέτη αξιολογήθηκαν δεδομένα από ασθενείς που ξεκί-
νησαν θεραπεία με στατίνη μετά από πρώτη εκδήλωση ΑΕΕ. 
Οι συμμετέχοντες που έλαβαν στατίνη (52.964 με ισχαιμικό 
ΑΕΕ και 2.728 με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία) συγκρίθηκαν 
με ασθενείς που είχαν υποστεί αντίστοιχο τύπο ΑΕΕ και δεν 
έλαβαν θεραπεία με στατίνη.

Μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον 10 ετών κατα-
γράφηκαν 118 νέα περιστατικά εγκεφαλικής αιμορραγίας σε 
ασθενείς με αιμορραγικό ΑΕΕ και 319 νέα περιστατικά εγκε-
φαλικής αιμορραγίας σε ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ. Η λήψη 
στατίνης δε φάνηκε να επηρεάζει την πιθανότητα εμφάνισης 
εγκεφαλικής αιμορραγίας σε ασθενείς που είχαν ήδη υποστεί 
εγκεφαλική αιμορραγία, ενώ σε ασθενείς με ιστορικό ισχαιμικού 
ΑΕΕ ο κίνδυνος εμφάνισης εγκεφαλικής αιμορραγίας φάνηκε 
να μειώνεται κατά το ήμισυ με τη χορήγηση στατίνης.

 � Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η χορήγηση στατίνης σε 
ασθενείς με ιστορικό εγκεφαλικής αιμορραγίας δε φαίνεται 
να σχετίζεται με υποτροπή, ενώ ενδεχομένως να είναι και 
προστατευτική σε πάσχοντες από ισχαιμικό ΑΕΕ.

Εμπαγλιφλοζίνη σε ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια (μελέτη EMPEROR-Reduced)
Packer M, Anker SD, Butler J, et al.
N Engl J Med. 2020;383:1413-1424

Στη μελέτη EMPEROR-Reduced αξιολογήθηκε η κλινική 
αποτελεσματικότητα της χορήγησης του αναστολέα του συμ-
μεταφορέα νατρίου – γλυκόζης 2 (SGLT2) εμπαγλιφλοζίνη σε 
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με ή χωρίς σακχαρώδη 
διαβήτη (ΣΔ) τύπου 2. 

Συμμετείχαν 3.730 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και 
χαμηλό κλάσμα εξώθησης (ΚΕ<40%), λειτουργικής κλάσης κατά 
ΝΥΗΑ ΙΙ-ΙV, που τυχαιοποιήθηκαν στη λήψη εμπαγλιφλοζίνης 
10 mg ημερησίως πλέον της καθιερωμένης φαρμακευτικής 
αγωγής. Πρωταρχικό τελικό σημείο της μελέτης ήταν το σύν-
θετο καρδιαγγειακού θανάτου ή νοσηλείας για επιδείνωση της 
καρδιακής ανεπάρκειας.

Μετά από παρακολούθηση 16 μηνών κατά μέσο όρο το 
πρωταρχικό τελικό σημείο καταγράφηκε κατά 25% λιγότερο 
στην ομάδα της εμπαγλιφλοζίνης (19,4% έναντι 24,7%), ανε-
ξάρτητα από την παρουσία ή μη ΣΔ (Εικόνα 1). Η χορήγηση 
εμπαγλιφλοζίνης οδήγησε σε μείωση κατά 30% της πιθανότητας 
νοσηλείας και, επιπλέον, επιβράδυνε το ρυθμό έκπτωσης της 
νεφρικής λειτουργίας. Συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο η 
εμπαγλιφλοζίνη συνδέθηκε με μεγαλύτερο αριθμό ανεπίπλε-
κτων ουρολοιμώξεων. 

 � Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η προσθήκη εμπαγλιφλοζί-
νης στην καθιερωμένη θεραπεία ασθενών με συμπτωματική 
καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό ΚΕ οδηγεί σε κλινικό όφελος 
ανεξάρτητα από την παρουσία ΣΔ.

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

http://www.eelia.gr

εικονα 1. Παρατηρήθηκε ελάττωση των καρδιαγγειακών θανάτων 
και των νοσηλειών για καρδιακή ανεπάρκεια κατά 25% στην ομάδα 
που έλαβε εμπαγλιφλοζίνη (πρόσθετα της βέλτιστης αγωγής για 
καρδιακή ανεπάρκεια) σε σχέση με την ομάδα που έλαβε εικονικό 
φάρμακο.

Ημέρες μετά την τυχαιοποίηση
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Επίπεδα LDL-χολ και καρδιαγγειακός κίνδυνος 
μετά από αγγειοπλαστική 
Sud M, Han L, Koh M, et al.
J Am Coll Cardiol. 2020;76:1440-1450

Ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αγγειοπλαστική των 
στεφανιαίων αρτηριών (PCI) βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο 
εμφάνισης όψιμων καρδιαγγειακών επιπλοκών. Στη μελέτη 
αυτή αξιολογήθηκε η σχέση ανάμεσα στα επίπεδα της LDL-χολ 
6 μήνες μετά από PCI και την εμφάνιση μειζόνων καρδιαγγει-
ακών επεισοδίων 

Αξιολογήθηκαν δεδομένα από όλους τους ασθενείς που είχαν 
υποβληθεί σε PCI σε βάθος τριετίας (2011-2014). Οι ασθενείς που 
είχαν μέτρηση της LDL-χολ σε χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά 
την PCI χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: LDL-χολ <70 mg/dL, 
LDL-χολ =70–100 mg/dL και LDL-χολ >100 mg/dL. Πρωταρχικό 
τελικό σημείο της μελέτης ήταν η εμφάνιση καρδιαγγειακού 
θανάτου, εμφράγματος μυοκαρδίου, επέμβασης επαναγγείωσης 
ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου έως το 2016. 

Σε συνολικό αριθμό 47.884 ασθενών με ιστορικό PCI, ποσοστό 
52% είχε μέτρηση της LDL-χολ 6 μήνες μετά από την επέμβαση. 
Εξ’ αυτών, ποσοστό 57% είχε LDL-χολ <70 mg/dL. 

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι ασθενείς με LDL-χολ 
>100 mg/dL μετά από PCI είχαν 78% μεγαλύτερο κίνδυνο 
εμφάνισης όψιμων καρδιαγγειακών επιπλοκών συγκριτικά με 
αυτούς που είχαν επίπεδα LDL-χολ <70 mg/dL ενώ ασθενείς με 
επίπεδα LDL-χολ =70–100 mg/dL είχαν κατά 17% μεγαλύτερο 
κίνδυνο (Εικόνα 2).

 � Συμπερασματικά, μόνο ένας στους δύο ασθενείς που έχουν 
υποβληθεί σε PCI είχε μέτρηση των επιπέδων της LDL-χολ έξι 

μήνες μετά την επέμβαση. Αυξημένα επίπεδα LDL-χολ βρέθη-
κε ότι σχετίζονται με αυξημένη επίπτωση όψιμων μειζόνων 
καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Υπολιπιδαιμική θεραπεία και επίτευξη στόχων 
στην πρωτογενή και στη δευτερογενή πρόληψη 
(μελέτη DA VINCI)
Ray KK, Molemans B, Schoonen WM, et al.
Eur J Prev Cardiol. doi:10.1093/eurjpc/zwaa047

Η μελέτη DA VINCI είναι μια μελέτη παρατήρησης που αξι-
ολόγησε δεδομένα από 18 Ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με την 
εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών για χορήγηση υπολιπι-
δαιμικής θεραπείας και την επίτευξη του στόχου για την LDL-χολ. 

Συμμετείχαν ασθενείς από τον Ιούνιο του 2017 έως το Νο-
έμβριο του 2018, που ελάμβαναν υπολιπιδαιμική θεραπεία για 
ένα τουλάχιστον έτος και αξιολογήθηκε η πλέον πρόσφατη 
μέτρηση της LDL-χολ σε σχέση με την επίτευξη του στόχου 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρ-
διολογικής Εταιρείας του 2016. Παράλληλα, έγινε συσχέτιση με 
τους νεότερους στόχους των οδηγιών του 2019. 

Αξιολογήθηκαν δεδομένα από 3.000 ασθενείς που ελάμβαναν 
αγωγή σε πλαίσιο πρωτογενούς πρόληψης και 2.888 ασθενείς 
σε πλαίσιο δευτερογενούς πρόληψης. Βρέθηκε ότι ποσοστό 
54% των ασθενών πέτυχαν το στόχο τους για την LDL-χολ (33% 
το νεότερο στόχο του 2019). Όσον αφορά στους ασθενείς με 
καρδιαγγειακή νόσο το 18% πέτυχε το στόχο της LDL-χολ <55 
mg/dL έναντι του 39% που πέτυχε τον παλαιότερο στόχο της 
LDL-χολ <70 mg/dL.

Συνδυαστική θεραπεία με εζετιμίμπη (9%) και με αναστολέα 
της PCSK-9 (1%), αν και σε μικρό ποσοστό των ασθενών, είχε 
θετική επίδραση στην προσέγγιση του στόχου.

 � Οι συγγραφείς διαπιστώνουν την παρουσία σημαντικού θερα-
πευτικού κενού στην εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών 
στην κλινική πράξη, ιδιαίτερα για την επίτευξη των πρόσφατων 
περισσότερο αυστηρών στόχων, και εκτιμούν ότι απαιτείται 
ενίσχυση της συνταγογράφησης μη-στατινούχων θεραπειών 
συνδυαστικά με στατίνες σε ασθενείς υψηλού ή πολύ υψηλού 
καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η επίδραση της θεραπείας με στατίνη στη 
βαρύτητα και στην ανάρρωση από COVID-19
Daniels LB, Sitapati AM, Jing Zhang J, et al. 
Am J Cardiol. 2020;136:149-155.

Η επίδραση της λήψης στατινών, αναστολέων του μετα-
τρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης και ανταγωνιστών της 
αγγειοτασίνης ΙΙ στην κλινική πορεία των πασχόντων από νόσο 
από κορωνοϊό 2019 (COVID-19) είναι σημαντική, δεδομένου 
της συχνής χορήγησης αυτών των φαρμάκων σε ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού. Στην παρούσα αναδρομική μελέτη 
από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο San Diego της Καλιφόρ-
νια αξιολογήθηκε η συσχέτιση ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες 

εικονα 2. Μόνο 1 στους 2 ασθενείς με αγγειοπλαστική είχαν 
προσδιορίσει τα επίπεδα της LDL-χολ 6 μήνες μετά την επέμβαση. 
Όσο υψηλότερα ήταν τα επίπεδα της LDL-χολ στους 6 μήνες τόσο και 
μεγαλύτερος ο κίνδυνος εμφάνισης όψιμων μειζόνων καρδιαγγειακών 
συμβαμάτων.
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Η συσχέτιση της ανεπάρκειας της D με παράγοντες κινδύνου 
για καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα είναι ιδιαίτερα 
σημαντική σε ασθενείς που νοσούν από COVID-19, δεδομέ-
νου ότι η νόσηση από COVID-19 συνεπάγεται καρδιαγγειακές 
μεταβολές (μυοκαρδιακή βλάβη, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, 
μυοκαρδιοπάθεια, αρρυθμίες, θρόμβωση)6,7.

Θεωρείται σκόπιμος ο έλεγχος των επιπέδων D σε άτομα 
μετά από βαριατρική χειρουργική, διαταραχή του οστικού 
μεταβολισμού, σύνδρομο δυσαπορρόφησης, χρόνια ηπατική 
και νεφρική ανεπάρκεια, λήψη φαρμάκων (αντιεπιληπτικά, 
γλυκορτικοειδή, αντιρετροικά, αντιμυκητιασικά, χολεστυρα-
μίνη), άτομα με σκούρο χρώμα δέρματος, κύηση, θηλασμό, 
κοκκιωματώδη νοσήματα, αιματολογικές και άλλες κακοήθειες. 
Ο κατάλογος αυτός μάλλον θα πρέπει να περιλάβει άτομα με 
παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη, λoιμώξεις του αναπνευστι-
κού και πιθανότατα πιο συστηματικά στη φάση της πανδημίας 
από COVID -19 6,7.

Οσον αφορά στη μέτρηση της D, θα πρέπει να εκτιμώνται τα 
επίπεδα της ολικής D και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις τα επίπεδα 
της 1,25 D (πχ. ασθενείς σε αιμοκάθαρση, κα). Συστήνεται η 
διόρθωση της ανεπάρκειας της D (σοβαρή ≤10 ng/ml, μέτρια 
11-20 ng/ml, ανεκτή 21-30 ng/ml), στο γενικό πληθυσμό όταν 
αυτή ανακαλύπτεται καθώς και στα άτομα που αναζητείται με 
στόχο την επίτευξη των επιθυμητών επιπέδων D (31-60 ng/
ml), χωρίς να φτάνουμε στα όρια τοξικότητας (>100 ng/ml)8.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικάνικης Ενδοκρινικής 
Εταιρείας οι συνιστώμενες δόσεις ημερήσιας πρόσληψης της 
D είναι: βρέφη μέχρι 6 μηνών 1000 IU/day (25 μg/day), βρέφη 
6-12 μηνών 1500 IU (38 μg/day), παιδιά 1-3 ετών 2500 IU (63 
μg/day), παιδιά 4-8 ετών 3000 IU (75 μg/day), παιδιά 9-18 ετών, 
ενήλικες, κύηση και θηλασμός 4000 IU (100 μg/day). Η συνιστώ-
μενη δόση για την πρόληψη και την θεραπεία της ανεπάρκειας D 
ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία και τη νοσηρότητα των ατόμων. 
Για παράδειγμα τα άτομα με παχυσαρκία χρειάζονται διπλάσια 
ή τριπλάσια δόση D για να επιτευχθούν τα επιθυμητά επίπεδα 
της D. Η θεραπευτική φαρέτρα περιλαμβάνει σκευάσματα με 

καθημερινή πρόσληψη, ανά εβδομάδα η αραιότερα, αναλόγως 
των αναγκών8.

Σε αυτήν τη φάση, θεωρείται σκόπιμoς ο έλεγχος των επι-
πέδων της D στις ομάδες που προτείνονται από τις διεθνείς 
επιστημονικές εταιρείες και στην παρούσα φάση της πανδημίας 
μάλλον στα άτομα που χαρακτηρίζονται ως «ευπαθείς» ομάδες 
για COVID-19. Αν και η D φαίνεται να εμπλέκεται στην παθογένεια 
πολλαπλών νοσημάτων και την έκβασή τους, χρειάζονται καλά 
σχεδιασμένες μεγάλες μελέτες κυρίως παρέμβασης προκειμένου 
να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τον παθογενετικό της 
ρόλο αλλά και την αξία της ως μέτρο πρωτογενούς η δευτερο-
γενούς πρόληψης.
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φαρμάκων και στη βαρύτητα και την ταχύτητα ανάρρωσης 
από την COVID-19. 

Αναλύθηκαν δεδομένα από 170 νοσηλευόμενους με COVID-19 
και 5.281 νοσηλευόμενους χωρίς τη νόσο σε διάστημα 4 μηνών 
(Φεβρουάριος – Ιούνιος 2020). Σοβαρή νόσος από COVID-19 
(θάνατος ή νοσηλεία σε ΜΕΘ) καταγράφηκε σε ποσοστό 53% των 
πασχόντων από COVID-19, με μέσο όρο χρονικού διαστήματος 
επιδείνωσης της κλινικής πορείας 2 ημέρες από την εισαγωγή. 
Ακολούθως έγινε συσχέτιση της κλινικής πορείας των ασθενών 
σε σχέση με τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής για διάστημα 
τουλάχιστον ενός μηνός πριν την εισαγωγή 

Ο μέσος χρόνος ανάρρωσης από COVID-19 ήταν 7 ημέρες. 
Βρέθηκε ότι ασθενείς που ελάμβαναν ήδη στατίνη προ της 
εισαγωγής είχαν 71% χαμηλότερη πιθανότητα σοβαρής νόση-
σης από COVID-19. Επιπλέον, οι ασθενείς αυτοί είχαν ταχύτερο 
διάστημα ανάρρωσης (αναλογία κινδύνου για ανάρρωση 2,69, 
95% διάστημα εμπιστοσύνης 1,36 έως 5,33, p<0,01). Η σχέση 
ανάμεσα στη λήψη στατίνης και στην καλύτερη κλινική πορεία 
ήταν ασθενέστερη σε ασθενείς χωρίς COVID-19.

 � Συμπερασματικά, η λήψη στατίνης για τουλάχιστον 30 ημέρες 
προ της εισαγωγής ασθενών με COVID-19 σχετίζεται με χαμη-
λότερο κίνδυνο βαριάς νόσου και με ταχύτερη ανάρρωση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας,  
Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου σας εύχεται

Υγεία, Ευτυχία & Δημιουργικό το 2021
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