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Σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο το ξέσπασμα του κορω-
νοϊού επέφερε αναπόφευκτες επιπτώσεις τόσο στη σωματική, 
όσο και στην ψυχική υγεία. Ο φόβος μετάδοσης και τα μέτρα 
πρόληψης και ελάττωσης της διασποράς επηρεάζουν σημαντικά 
την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η μοναξιά, η αδράνεια, η περιο-
ρισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, η μειωμένη συναισθηματική 
στήριξη και παράλληλα, οι οικονομικές απώλειες, η υπερπλη-
ροφόρηση των μέσων ενημέρωσης, η αυξημένη πρόσβαση και 
κατανάλωση φαγητού και αλκοόλ και η online «ψυχαγωγία», 
αναμφίβολα συμβάλουν στην εκτεταμένη συναισθηματική 
δυσφορία, αλλά και τον αυξημένο κίνδυνο για ψυχιατρικές 
ασθένειες. Ιδανικά, οι ψυχολογικές και ψυχιατρικές ανάγκες 
δεν πρέπει να παραβλέπονται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 
φάσης διαχείρισης της πανδημίας, διότι αφενός διαδραματίζουν 
κρίσιμο ρόλο στην τήρηση των μέτρων δημόσιας υγείας, και 
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αφετέρου αυξάνονται οι πιθανότητες καλύτερης πρόγνωσης. 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ήδη εκφράσει 
την ανησυχία του για την ψυχική υγεία και τις ψυχοκοινωνικές 
συνέπειες της πανδημίας: επιδείνωση συναισθημάτων μοναξιάς, 
άγχος, κατάθλιψη, αϋπνία, υπερκατανάλωση αλκοόλ, ακόμα και 
χρήση ναρκωτικών ουσιών, αυτοτραυματισμός, αυτοκτονική 
συμπεριφορά και ενδοοικογενειακή βία. Περισσότερες αναφο-
ρές για ψυχολογικές δυσκολίες έχουμε από γυναίκες και νέους.

Στον υγιή πληθυσμό αναφέρονται αυξημένα συμπτώματα 
κατάθλιψης, άγχους, φοβίες (πχ., θανατοφοβία ή φόβος μη 
διαθεσιμότητας ειδών πρώτης ανάγκης με αγορές «πανικού»), 
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (πχ., υπερβολική έμφαση στο 
πλύσιμο των χεριών), πολύωρη παρακολούθηση τηλεόρασης 
και υπερέκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης («άγχος του 
πρωτοσέλιδου»), στιγματισμός και σωματικά συμπτώματα, 
ως αποτέλεσμα ψυχοκοινωνικών στρεσογόνων παραγόντων. 
Επίσης, τα παιδιά γίνονται πιο ανήσυχα ακόμα και επιθετικά. 
Όσον αφορά τους νοσούντες από κορωνοϊό, ίσως να εμφανί-
σουν ψυχοπαθολογικά συμπτώματα εξαιτίας συμπτωμάτων ή 
εξέλιξης του ιού, αντίληψης κινδύνου, φόβου μετάδοσής του 
σε άλλους, κοινωνικής απομόνωσης, αβεβαιότητας, σωματικής 
δυσφορίας και αρνητικών ειδήσεων. Κυρίως, όμως η έλλειψη 
επαφής με την οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα κατά 
τη διάρκεια της παραμονής σε καραντίνα ή στο νοσοκομείο 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ψυχολογικές δυσκολίες, ακόμα 
και μετατραυματικά συμπτώματα που ομοιάζουν με κατάθλιψη.

Ωστόσο, οι ασθενείς με ήδη εγκαταστημένες ψυχικές δι-
αταραχές θεωρούνται μάλλον πιο ευάλωτοι στον ιό, αφενός 
εξαιτίας γνωστικής εξουθένωσης, χαμηλότερης επίγνωσης 
του κινδύνου και μειωμένης προσπάθειας να προστατευτούν, 
και αφετέρου εξαιτίας διακρίσεων αναφορικά με την ψυχική 
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ασθένεια (εμπόδια στην έγκαιρη πρό-
σβαση σε υπηρεσίες υγείας) και άλλων 
διαταραχών που καθιστούν τη θεραπεία 
δυσκολότερη. Επίσης, αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο επιδείνωσης της ήδη υπάρχου-
σας υψηλής ευαισθησίας στο άγχος, είτε 
λόγω μειωμένης οικογενειακής, κοινω-
νικής και ψυχιατρικής διαθεσιμότητας και 
υποστήριξης είτε λόγω των συναισθηματικών 
αντιδράσεων του περιβάλλοντός τους απέναντι 
στην πανδημία. Ομοίως, υψηλή ψυχική ευαλωτότητα εντο-
πίζεται σε άτομα με διατροφικές, νοητικές και αναπτυξιακές 
διαταραχές και άνοια. Ο περιορισμός στο σπίτι, η διακοπή της 
καθημερινής ρουτίνας και η κοινωνική απόσταση επιδεινώνουν 
τα προβλήματα και αποτελούν πρόκληση για τους ίδιους και 
τους φροντιστές τους. Συγκεκριμένα για τους ηλικιωμένους, ο 
ΠΟΥ έχει υπογραμμίσει την ανησυχία του, ειδικά για εκείνους 
που βρίσκονται σε απομόνωση, με γνωστική έκπτωση ή άνοια, 
καθόσον γίνονται πιο ανήσυχοι, με αισθήματα θυμού, άγχους, 
ταραχής ή απόσυρσης. Οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες υγείας είναι 
εξίσου ψυχολογικά ευάλωτοι εξαιτίας του κινδύνου έκθεσής 
τους στον ιό, της υποκειμενικής ευθύνης για τους αγαπημένους 
τους, του αυξημένου ωραρίου κλπ. 

Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα αναφορικά με τον κορωνοϊό 
είναι η φροντίδα των ασθενών με χρόνιες παθήσεις, όπως οι 
καρδιαγγειακές. Εκτός από τη σοβαρή βίωση των συμπτωμάτων 
του ιού και τις καρδιαγγειακές επιπλοκές, αρκετοί ασθενείς 
υπό τον φόβο μη μολυνθούν καταφεύγουν σε αποφευκτικές 
συμπεριφορές αναφορικά με την υγεία τους και παραμελούν την 
τακτική ιατρική τους παρακολούθηση. Ακόμα και οι φαινομενικά 
υγιείς ίσως αγνοήσουν επικίνδυνα συμπτώματα προς αποφυγή 
επαφής με εστίες υπερμετάδοσης του ιού, όπως νοσοκομεία 
και ιδιωτικά ιατρεία, καθυστερώντας για παράδειγμα την ανί-
χνευση καρδιακής ανεπάρκειας ή στεφανιαίας νόσου. Σχετική 
έρευνα σε 141 χώρες παγκοσμίως με δείγμα άνω των 3.000 
επαγγελματιών υγείας, αναφέρει πτώση από 25 έως 40% στους 
ασθενείς που έκαναν εισαγωγή για έμφραγμα του μυοκαρδίου, 
οι οποίοι απέφυγαν ιατροδιαγνωστικούς χώρους αναμονής 
και δεν αναζήτησαν βοήθεια υπό τον φόβο μετάδοσης. Άλλοι 
καθυστέρησαν να ειδοποιήσουν το ασθενοφόρο ή άργησαν 
να ενημερώσουν και να εισαχθούν στο νοσοκομείο. Επιπλέον, 
και οι γραμμές άμεσης βοήθειας είχαν μείωση αναφορικά με 
τις κλήσεις για εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια. Σοβαρό 
ζήτημα είναι και η ελλιπής διαθεσιμότητα του ιατρονοσηλευτικού 
προσωπικού εξαιτίας των αυξημένων περιστατικών κορωνοϊού 
που έχει να διαχειριστεί, ενώ παράλληλα, το ιατρικό-νοσηλευ-
τικό προσωπικό, αντιμετωπίζει και το δίλημμα εάν θα δεχθεί 
τον ασθενή, με πιθανό κίνδυνο να τον φέρει σε επαφή με τον 
μεταδοτικό ιό ή θα παρατείνει την επίσκεψη για όταν οι συν-
θήκες είναι ασφαλέστερες. 

Εντούτοις, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι διακρίνονται 
και ορισμένα οφέλη από την αναστολή των μετακινήσεων, τις 
αλλαγές στην εκπαίδευση και τις εργασιακές δραστηριότητες, 
όπως αυτά του αυξημένου χρόνου με την οικογένεια, βελτίωση 
των διατροφικών επιλογών και κατανάλωση περισσότερων 
σπιτικών γευμάτων, μείωση κοινωνικής πίεσης και έκθεσης σε 
χρόνιους ψυχοκοινωνικούς, στρεσογόνους παράγοντες και 

ενδεχομένως και αύξηση της ψυχικής υγείας 
και ευεξίας, ιδιαίτερα από αυτούς που δεν 
έχουν υποστεί και τις οικονομικές συνέπειες 
της πανδημίας. 

Καταλήγοντας, οι συνέπειες της πανδη-
μίας για την ψυχική υγεία αντιπροσωπεύ-

ουν ένα πολύπλοκο και πολυεπίπεδο ζήτημα. 
Προσπάθειες πρόληψης αλλά και παρέμβασης 

στην ψυχολογική κρίση πρέπει να αποτελούν μέρος 
των δράσεων της δημόσιας υγείας και της πανδημικής 

διαχείρισης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται ευάλωτες ομάδες, 
όπως άτομα με ψυχικές παθήσεις, θύματα ενδοοικογενειακής 
βίας, ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι, έγκυες, μετανάστες, φοιτητές 
του εξωτερικού κλπ. Επίσης, παραμένουν προς διερεύνηση οι 
προκλήσεις για την κοινωνία όταν η ομαλότητα επιστρέψει. Ο 
αντίκτυπος του COVID-19 σε άτομα με υποκείμενες καταστάσεις 
υγείας, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, δημιουργεί νέες προ-
κλήσεις για τη δημόσια υγεία. Αν λάβουμε υπόψη ότι τα καρδιαγ-
γειακά νοσήματα ήταν ήδη η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, 
τότε μόνο χειρότερη εξέλιξη μπορούμε να αναμένουμε εάν δε 
ληφθούν εστιασμένα μέτρα ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού, 
των ασθενών αλλά και των επαγγελματιών υγείας.
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ριλαμβανομένων της πρόληψης ή/και της θεραπείας κάποιων 
ασθενειών. Συχνά συγχέονται με τα λειτουργικά τρόφιμα, που 
αναπτύσσονται τις τελευταίες δεκαετίες παγκοσμίως, χωρίς 
όμως να πρόκειται για την ίδια κατηγορία. Τα λειτουργικά 
τρόφιμα (functional foods) είναι, σύμφωνα με τον ορισμό που 
δίνεται «τρόφιμα όμοια σε εμφάνιση με τα συμβατικά τρόφιμα 
που καταναλίσκονται στα πλαίσια μιας συνήθους δίαιτας και 
περιέχουν ένα νόμιμο συστατικό το οποίο παρέχει κάποιο συ-
γκεκριμένο ιατρικό ή φυσιολογικό όφελος, άλλο από τα καθαρά 
διατροφικά οφέλη». Τα διατροφοφάρμακα είναι «προϊόντα 
που έχουν παραχθεί από τρόφιμα, αλλά πωλούνται σε μορφή 
χαπιών, σκόνης, ποτού ή άλλων φαρμακοτεχνικών μορφών, όχι 
γενικά συσχετιζόμενων με τα τρόφιμα». Είναι σαφές λοιπόν πως 
ένα λειτουργικό τρόφιμο είναι ένα ουσιώδες τρόφιμο, ενώ ένα 
διατροφοφάρμακο είναι μια απομονωμένη ή συμπυκνωμένη 
ουσία ή διατροφικό συστατικό4. 

Διατροφοφάρμακα και Υπερλιπιδαιμία: Η διαχείριση 
της δυσλιπιδαιμίας περιλαμβάνει τη ρύθμιση του σωματικού 
βάρους, μία ποιοτική διατροφή, σε συνδυασμό με άσκηση. Ο 
συνδυασμός μιας υπολιπιδαιμικής δίαιτας και επιστημονικά 
τεκμηριωμένων συμπληρωμάτων διατροφής με BAC μπορεί 
να μειώσουν τα επίπεδα της LDL-χολ, να συμβάλλουν στην 
αύξηση της HDL-χολ, να μειώσουν τον αριθμό των τριγλυκε-
ριδίων και των VLDL, και να οδηγήσουν στη μείωση της ολικής 
χοληστερόλης. Επιπρόσθετα, η φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες, 
η αθηροσκλήρωση και τα συμβάματα CVD μπορεί να μειωθούν5. 

Τα συμπληρώματα με τα καλύτερα δεδομένα για τον άνθρωπο 
περιλαμβάνουν: τη νιασίνη, τα ω-3 λιπαρά οξέα, τη μαγιά του 
κόκκινου ρυζιού (μονακολίνη), τις φυτικές στερόλες, τις διαλυτές 
ίνες, τα προβιοτικά, τη σόγια, τους ξηρούς καρπούς με μονοα-
κόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, όπως τα αμύγδαλα και 
τα καρύδια. Συστατικά, με μικρότερες επιπτώσεις στα λιπίδια 
περιλαμβάνουν την πολυκοζανόλη, το σκόρδο, το ginseng, το 
fenjuseek, το συνένζυμο Q-10, την βερβερίνη (berberine)  και 
το χρώμιο. Τα καλύτερα κλινικά δεδομένα για τη μείωση των 
καρδιαγγειακών συμβαμάτων συνδέονται με τα ω-3 λιπαρά 
οξέα, τη μονακολίνη (μαγιά κόκκινου ρυζιού), τη βερβερίνη και 
σε μικρότερο βαθμό με τη νιασίνη και τις διαλυτές φυτικές ίνες6.

Διατροφοφάρμακα και αρτηριακή Πίεση: Tα διατροφο-
φάρμακα σε συνδυασμό με μια γενικότερη αλλαγή τρόπου ζωής, 
την απώλεια βάρους, την άσκηση αλλά και ειδική φαρμακευτική 
αγωγή μπορούν να παίξουν ρόλο σε πρόληψη και ρύθμιση 
της αρτηριακής πίεσης. Διατροφοφάρμακα που σχετίζονται 
με την αρτηριακή υπέρταση και τον αυξημένο καρδιαγγειακό 
κίνδυνο είναι: τα ωμέγα 3, τα ωμέγα 9 λιπαρά οξέα, το σκόρδο, 
το πράσινο τσάϊ, τα φύκια, το λυκοπένιο, τα φλαβονοειδή, το 
συνένζυμο Q-10, η L-αργινίνη και L-καρνιτίνη, η ταυρίνη7.Τα 
διατροφοφάρμακα, για τα οποία υπάρχει σχετικά μεγαλύτερη 
επιστημονική τεκμηρίωση για το θετικό ρόλο τους σε καρδι-
αγγειακά νοσήματα είναι:
1. Η μαγιά κόκκινου ρυζιού-μονακολίνη: Η Monacolin K 

είναι μια ουσία που μοιάζει με στατίνη και προέρχεται από 
το κινέζικο Red Yeast Rice (RYR), ένα συμπλήρωμα διατρο-
φής που παρασκευάζεται με ζύμωση της ζύμης Monascus 
purpureus. Δρα αναστέλλοντας το ένζυμο HMG-CoA ανα-
γωγάση που είναι ένα βασικό ένζυμο στη βιοσύνθεση της 
χοληστερόλης. Δεδομένου ότι τα επίπεδα χοληστερόλης 

“Βιοενεργές ουσίες και 
συμπληρώματα διατροφής με 
καρδιοπροστατευτική δράση”

Ο επιπολασμός των καρδιαγγειακών παθήσεων (CVD) αυξά-
νεται και τα καρδιαγγειακά συμβάματα αποτελούν την κύρια 
αιτία θανάτου σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και ένα από 
τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας στις αναπτυσσόμενες 
χώρες1. Οι διατροφικές συνήθειες είναι αρκετά διαφορετικές 
σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ορισμένα πρότυπα διατροφής είναι 
κοινά σε όλο τον κόσμο με κυρίαρχα το Μεσογειακό πρότυπο 
και τη δίαιτα DASH. 

Οι βιοδραστικές ενώσεις (bioactive compounds-BAC) είναι 
συστατικά των τροφίμων που συνθέτουν τα διατροφικά αυτά 
πρότυπα και υπάρχουν σε μικρές ποσότητες σε φυτικά προϊ-
όντα και τρόφιμα με υψηλή διατροφική αξία2. Το αυξανόμενο 
σώμα των επιστημονικών στοιχείων υποδεικνύει ότι ορισμένες 
BAC μπορεί να διαδραματίσουν ένα σημαντικό και ευεργετικό 
ρόλο στην πρόληψη της CVD. Η λήψη των ίδιων των ουσιών 
μέσα από τρόφιμα ή μέσω διατροφικών συμπληρωμάτων 
που περιέχουν αποκλειστικά μία ή συνδυασμό περισσοτέρων 
BAC, στα πλαίσια μιας υγιεινής και σωστά δομημένης συνολικά 
διατροφής, μπορεί να αυξήσει την πρόσληψη συστατικών που 
θεωρούνται ότι έχουν κλινικά οφέλη3. Αυτά τα συστατικά και 
τα συμπληρώματα πρέπει να λαμβάνονται και να αποτελούν 
ουσιαστικά μια ενίσχυση της καθημερινής μας διατροφής.

Στην παρούσα ανασκόπηση, ο κύριος στόχος είναι να εξε-
ταστούν τα επιστημονικά στοιχεία για τις BAC σε σχέση με την 
πρόληψη και τη θεραπεία της CVD. Τα συμπληρώματα που 
περιέχουν τέτοιες ευεργετικές βιοενεργές ουσίες ονομάζονται 
«nutraceuticals». O όρος διατροφοφάρμακα (ή τροφοφάρμακα 
ή φαρμακοτρόφιμα) αποτελεί την απόδοση στα ελληνικά του 
όρου «nutraceuticals» που προέρχεται από το συνδυασμό των 
λέξεων “nutrition” (διατροφή) και “pharmaceutical” (φαρμα-
κευτικός) και πρωτοεμφανίστηκε από τον Stephen De Felice, 
το 1989. Σύμφωνα με τον DeFelice:  «τα διατροφοφάρμακα 
περιλαμβάνουν ή είναι βιοδραστικά συστατικά της διατροφής 
μας, που είναι είτε τρόφιμα είτε μέρη τροφίμων και παρέχουν 
φαρμακευτικά οφέλη ή προάγουν την υγεία, συμπεριλαμβανο-
μένων της πρόληψης ή/και της θεραπείας κάποιων ασθενειών». 
Ο όρος διατροφοφάρμακα περιγράφει τα συστατικά εκείνα της 
διατροφής μας, που είναι είτε τρόφιμα είτε μέρη τροφίμων και 
παρέχουν φαρμακευτικά οφέλη ή προάγουν την υγεία, συμπε-
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Κλινικός Διαιτολόγος-Βιολόγος/Προϊστάμενος Διαιτολογικού 
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στο πλάσμα εξαρτώνται κυρίως από τη βιοσυνθετική οδό 
και, σε μικρότερο βαθμό, από τη διατροφή, η ενσωμάτωση 
στη διατροφή της RYR έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη 
βελτίωση του μοτίβου των λιπιδίων8,9. Η μονακολίνη απο-
τελεί το μόνο συμπλήρωμα διατροφής που εντάχθηκε στις 
επίσημες οδηγίες ESC/EAS. Το 2011, η Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διαπίστωσε ότι, βάσει 
σχετικών επιστημονικών στοιχείων, η ημερήσια πρόσληψη 
10 mg Monacolin K που περιέχεται στη μαγιά από το κόκκινο 
ρύζι δείχνει ευεργετική επίδραση στις συγκεντρώσεις της 
LDL-χολ σε άτομα με υπερχοληστερολαιμία10. Η EFSA επιβε-
βαίωσε ότι η επίδραση της Monacolin K στις συγκεντρώσεις 
LDL-χολ είναι καλά εδραιωμένη και ότι ο μηχανισμός με τον 
οποίο η Monacolin K μπορεί να συνεισφέρει στο ισχυριζό-
μενο αποτέλεσμα είναι πλέον γνωστός. Η EFSA θεώρησε ότι 
η ακόλουθη διατύπωση αντικατοπτρίζει τις επιστημονικές 
ενδείξεις: «Το Monacolin K από το κόκκινο ρύζι μαγιάς συμ-
βάλλει στη διατήρηση των φυσιολογικών συγκεντρώσεων 
χοληστερόλης στο αίμα».

2. Ω3 λιπαρά οξέα: Η λήψη τους συμβάλλει στην πρόληψη 
της CVD, λόγω της αντιθρομβωτικής και αντιφλεγμονώδους 
δράσης τους (κυρίως μέσα από τη συχνή κατανάλωση λιπα-
ρού ψαριού). Μελέτες δείχνουν ότι τα ωμέγα-3-λιπαρά οξέα 
έχουν τρεις κύριες επιπτώσεις στα καρδιαγγειακά νοσήματα: 
πρόληψη ή βελτίωση καρδιακών αρρυθμιών, υπολιπιδαι-
μική δράση (προαγωγή της μείωσης των συγκεντρώσεων 
λιπιδίων στον ορό) και αντιθρομβωτική δράση (μειωμένη 
αρτηριοσκλήρωση)8. Μελέτες παρατήρησης έδειξαν ότι η 
κατανάλωση ψαριού (τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα) 
και φυτικών τροφίμων πλούσιων σε λιπαρά οξέα ω-3 (το 
α-λινελαϊκό οξύ υπάρχει στα καρύδια, σε μερικά λαχανικά 
και σε έλαια σπόρων π.χ. λιναρόσπορου) σχετίζεται με χα-
μηλότερο κίνδυνο θανάτου και εγκεφαλικού, αλλά δεν έχει 
σημαντικό όφελος στο μεταβολισμό των λιποπρωτεϊνών 
του πλάσματος11.

3. Στερόλες/Στανόλες: Οι φυτοστερόλες είναι συστατικά 
της τροφής τα οποία απέκτησαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον την 
δεκαετία του ΄90 με τον εμπλουτισμό τους σε λειτουργικά 
τρόφιμα με στόχο τη μείωση της χοληστερίνης. Στην κατη-
γορία αυτή ανήκουν η σιτοστερόλη, η καμπεστερόλη και η 
στιγμαστερόλη. Βρίσκονται σε μικρές ποσότητες σε λαχανικά, 
φρέσκα φρούτα, ξηρούς καρπούς, δημητριακά και όσπρια και 
η μέση διατροφική πρόσληψη τους κυμαίνεται μεταξύ 250 
mg / ημέρα κατά μέσο όρο στη Βόρεια Ευρώπη έως ∼500 
mg / ημέρα στις χώρες της Μεσογείου10. Οι φυτοστερόλες 
είναι συστατικά που λειτουργούν «ανταγωνιστικά» ως προς 
τη χοληστερόλη και την εντερική της απορρόφηση, ρυθμί-
ζοντας έτσι τα επίπεδα της χοληστερόλης. Οι υπάρχουσες 
συστάσεις είναι για 2 γρ φυτοστερολών. Αυτή η ποσότητα 
καθημερινά μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τα επίπεδα 
της χοληστερόλης και της LDL-χολ κατά 7-10% στους αν-
θρώπους, ενώ έχει μικρή ή καθόλου επίδραση στα επίπεδα 
της HDL-χολ και των τριγλυκεριδίων. Μέχρι σήμερα όμως 
δεν έχουν υπάρξει μελέτες σχετικά με την επακόλουθη 
επίδραση τους στη CVD12.

3. φυτικές ίνες: Οι διαιτητικές ή φυτικές ίνες αποτελούν βρώ-
σιμο μέρος των φυτών που δεν υφίστανται πέψη στο λεπτό 

έντερο και διέρχονται από το παχύ έντερο αρκετά ανέπαφες. 
Περιλαμβάνουν τους μη-αμυλούχους πολυσακχαρίτες (κυττα-
ρίνη, ημικυτταρίνη, κόμμεα, πηκτίνες), τους ολιγοσακχαρίτες 
(ινουλίνη, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες) και τη λιγνίνη. Οι μηχα-
νισμοί δράσης των διαλυτών ινών στη μείωση των λιπιδίων 
συμπεριλαμβάνουν τον παρατεταμένο χρόνο γαστρικής 
εκκένωσης, την αύξηση του κορεσμού, την αναστολή της 
ηπατικής λειτουργίας και της σύνθεσης της χοληστερόλης 
και την αύξηση της απέκκρισης χοληστερόλης και χολικών 
αλάτων. Συνιστάται η κατανάλωση περίπου 35 g / ημέ-
ρα ινών για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων. 
Ωστόσο, η πρόσληψη των ινών είναι πολύ χαμηλότερη από 
τη συνιστώμενη ημερήσια δόση παγκοσμίως. Αυτό ισχύει 
και μεταξύ των μεσογειακών πληθυσμών, που παραδοσιακά 
καταναλώνουν μεγαλύτερη ποσότητα ινών. Επομένως, τα 
τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τη μελέτη 
της επίδρασης στη μείωση της χοληστερόλης διαφορετικών 
τύπων φυτικών ινών που προστίθενται στη συνήθη διατρο-
φή. Συνολικά, τα συμπληρώματα διατροφής με φυτικές ίνες, 
συμπεριλαμβάνουν τη β-γλυκάνη, το psyllium, την πηκτίνη, 
guar gum, την κιτοζάνη και τη γλυκομαννάνη τα οποία μει-
ώνουν σημαντικά τις συγκεντρώσεις LDL-χολ στο πλάσμα 
σε υγιή άτομα και σε ασθενείς με υπερχοληστερολαιμία ή με 
διαβήτη. Μειώσεις των επιπέδων LDL-χολ στο πλάσμα έχουν 
παρατηρηθεί επίσης σε μελέτες αξιολόγησης της επίδρασης 
των συμπληρωμάτων ινών σε σχέση με θεραπεία με στατίνη. 
Αυτές οι μελέτες έχουν διεξαχθεί για αρκετά μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Η κατανάλωση 10 g την ημέρα οδηγεί σε 14% 
μειωμένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα και 27% 
θάνατο από καρδιακό αίτιο. Κυρίως οι διαλυτές ίνες (π.χ. από 
τη βρώμη) σχετίζονται με μείωση της LDL-χολ13 .

4.  Σκόρδο (600-900 mg): Έχει τεκμηριωμένη υπολιπιδαιμική 
και αντϊυπερτασική δράση.

5. Σόγια (25 g): Περιέχει ισοβλαβόνες και καλής ποιότητα πρω-
τεΐνες. Οδηγεί σε μείωση της LDL και της αναλογίας LDL:HDL, 
ενώ συμβάλλει έμμεσα και στην αντικατάσταση των ζωικής 
προέλευσης πρωτεϊνών.

6. Προβιοτικά (Lactobacilli, Bifidobacterium): μαζί με τις δι-
αλυτές ίνες και τα ω3 έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.

7. Πολυφαινόλες (20 mg-1 g): Προέρχονται από τρόφιμα όπως 
ελαιόλαδο, κρασί, τσάϊ, φρούτα και λαχανικά και παρουσιά-
ζουν αντίστροφη σχέση με CHD, λόγω της υψηλής τους αντι-
οξειδωτικής δράσης (ισοφλαβόνες, κατεχίνες, ανθοκυανίνες).
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Η επίδραση του συνολικού αθηρωματικού 
φορτίου έναντι της στένωσης των στεφανιαίων 
αρτηριών στην εμφάνιση ισχαιμικών επεισοδίων
Mortensen MB, Dzaye O, Steffensen FH, et al.
J Am Coll Cardiol. 2020;76:2803-2813

Ασθενείς με αποφρακτική στεφανιαία νόσο (ΣΝ) βρίσκονται 
σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων, 
χωρίς να είναι σαφές αν το συνολικό αθηρωματικό φορτίο ή 
η παρουσία σημαντικής στένωσης εμφανίζουν ανεξάρτητη 

προγνωστική αξία. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διε-
ρεύνηση της υπόθεσης της επιπρόσθετης προγνωστικής αξίας 
της παρουσίας αποφρακτικής αγγειακής νόσου πέραν της 
συσχέτισής της με αυξημένο αθηρωματικό φορτίο.

Στην ανάλυση αξιοποιήθηκαν στοιχεία από 23.759 ασθενείς 
με συμπτωματική ΣΝ από τη Δανία που υπεβλήθησαν σε αξονική 
αγγειογραφία και υπολογισμό του σκορ ασβεστίου καθώς και 
του αριθμού των αγγείων με αποφρακτική νόσο. Οι συμμετέχο-
ντες παρακολουθήθηκαν για 4,3 έτη και καταγράφηκαν μείζονα 
καρδιαγγειακά επεισόδια (έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο) και οι θάνατοι. 

Βρέθηκε ότι η πιθανότητα εμφάνισης ισχαιμικών επεισοδίων 
μεγαλώνει ανάλογα με την αύξηση στο σκορ ασβεστίου και 
στον αριθμό των αγγείων με αποφρακτική νόσο. Εντούτοις, 
όταν πραγματοποιήθηκε διαστρωμάτωση κινδύνου σε 5 ομάδες 
ανάλογα με το σκορ ασβεστίου (0, 1 έως 99, 100 έως 399, 400 
έως 1,000, και > 1000) η παρουσία αποφρακτικής νόσου δεν 
είχε περαιτέρω προγνωστική αξία συγκριτικά με την απουσία 
αποφρακτικής νόσου.

 � Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι το συνολικό αθηρωματικό 
φορτίο όπως αντανακλάται με το σκορ ασβεστίου είναι ο κύ-
ριος προγνωστικός παράγοντας εμφάνισης καρδιαγγειακών 
επεισοδίων σε ασθενείς με ΣΝ και όχι η παρουσία στενώσεων 
στις αρτηρίες. Ασθενείς με παρόμοιο σκορ ασβεστίου έχουν 
ίδιο καρδιαγγειακό κίνδυνο ανεξάρτητα από το αν έχουν απο-
φρακτική ή μη-αποφρακτική ΣΝ.

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

http://www.eelia.gr

ειΚονα 1. Άνω ήμισυ εικόνας: 
το σκορ ασβεστίου είναι ο κύριος 
προγνωστικός παράγοντας εμφά-
νισης καρδιαγγειακών επεισοδίων 
σε ασθενείς με ΣΝ ανεξάρτητα 
από την παρουσία στενώσεων 
στις αρτηρίες. Κάτω ήμισυ εικό-
νας: ασθενείς με παρόμοιο σκορ 
ασβεστίου έχουν τον ίδιο μελ-
λοντικό καρδιαγγειακό κίνδυνο 
ανεξάρτητα από το αν έχουν απο-
φρακτική ή μη-αποφρακτική ΣΝ.
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Αναστολή της ANGPTL3 και βελτίωση 
λιπιδαιμικών παραμέτρων σε πάσχοντες από 
ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία
Raal FJ, Rosenson RS, Reeskamp LF, et al.
N Engl J Med. 2020;383:711-720

H πρωτεΐνη που μοιάζει με την αγγειοποιητίνη 3 (Angiopoietin-
like protein 3, ANGPTL3) επιδρά στην υδρόλυση των τριγλυκε-
ριδίων και των φωσφολιπιδίων και επηρεάζει τα επίπεδα των 
λιποπρωτεϊνών ορού. Άτομα με γενετικώς καθορισμένα χαμηλά 
επίπεδα ANGPTL3 εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα λιπιδίων και 
προστασία έναντι αθηρωματικής νόσου. Το νεώτερο φάρμακο 
evinacumab αποτελεί ένα μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της 
ANGPTL3 το οποίο φαίνεται να αποτελεί ένα υποσχόμενο υπολι-
πιδαιμικό με δράση και στη χοληστερόλη και στα τριγλυκερίδια. 

Η μελέτη ELIPSE HoFH (Evinacumab Lipid Studies in 
Patients With Homozygous Familial Hypercholesterolemia) 
είναι μια διπλά-τυφλή μελέτη φάσης 3 σε πάσχοντες από ομό-
ζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία (Homozygous Familial 
Hypercholesterolemia, HoFH). Οι 65 συμμετέχοντες στη μελέτη 
εμφάνιζαν πλήρη απουσία υποδοχέων για την LDL (γονιδιακός 
τύπος null-null) ή σοβαρά επηρεασμένη δραστικότητα των LDL 
υποδοχέων (τύπος non-null) και τυχαιοποιήθηκαν 2:1 σε μηνιαία 
ενδοφλέβια χορήγηση evinacumab 15 mg/kg ή σε εικονικό 
φάρμακο. Αξιολογήθηκαν τα επίπεδα της LDL-χολ μετά από 
24 εβδομάδες θεραπείας. 

Η αρχική LDL-χολ των συμμετεχόντων ήταν 255 mg/dL 
παρά τη χορήγηση υπολιπιδαιμικής φαρμακευτικής αγωγής. 
Η χορήγηση της evinacumab ελάττωσε τα επίπεδα της LDL-
χολ κατά 49% συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο (Εικόνα 2). 
Η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν παρόμοια στις δύο 
ομάδες. Η ποσοστιαία ελάττωση της LDL-χολ ήταν συγκρίσιμη 
στις δύο ομάδες ασθενών με HoFH (43,4% στον γονιδιακό τύπο 
null-null και 49,1% στον γονιδιακό τύπο non-null).

 � Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η χορήγηση του αναστολέα της 
ANGPTL3, evinacumab σε ασθενείς με HoFH επιπρόσθετα της 
μέγιστης υπολιπιδαιμικής θεραπείας είναι αποτελεσματική 
στην περαιτέρω ελάττωση των επιπέδων της LDL-χολ.

ειΚονα 3. Σχηματική απεικόνιση των κύριων ευρημάτων της 
μετα-ανάλυσης.

Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδων  
ως αντιπροσωπευτικός δείκτης  
καρδιαγγειακού κινδύνου
Willeit P, Lena Tschiderer L,  Allara E, et al.
Circulation. 2020;142:621-642

Η παρούσα μετα-ανάλυση είχε ως στόχο την ποσοτικοποίηση 
της σχέσης ανάμεσα στην επίδραση θεραπευτικών παρεμβά-
σεων που βελτιώνουν το πάχος του έσω-μέσου χιτώνα των 
καρωτίδων αρτηριών (carotid Intima-Media Thickness, cIMT) 
και την εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων. 

Αναλύθηκαν δεδομένα από 119 τυχαιοποιημένες μελέτες 
με συνολικά 100.667 συμμετέχοντες μέσης ηλικίας 62 ετών. 
Το cIMT εκτιμήθηκε ως η μέση τιμή των μετρήσεων στην κοινή 
καρωτίδα και επί απουσίας μέσης τιμής εκτιμήθηκε η μέγιστη 
τιμή ή άλλες διαθέσιμες μετρήσεις. Πρωταρχικό τελικό ση-
μείο της μελέτης ήταν η εμφάνιση μειζόνων καρδιαγγειακών 
επεισοδίων (καρδιαγγειακός θάνατος, έμφραγμα μυοκαρδίου, 
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, επέμβαση επαναιμάτωσης).

Σε μέση διάρκεια παρακολούθησης 3,7 ετών καταγράφηκαν 
συνολικά 12.038 μείζονα καρδιαγγειακά επεισόδια. Βρέθηκε ότι 
ελάττωση της προόδου του cIMT κατά 10 μm/έτος σχετιζόταν 
με ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου κατά 9% (Εικόνα 
3). Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι παρεμβάσεις που οδηγούν σε 
ελάττωση της προόδου του cIMT κατά 10, 20, 30, ή 40 μm/
έτος ελαττώνουν τον κίνδυνο κατά 16%, 24%, 31% και 37% 
αντιστοίχως. Τα αποτελέσματα ήταν ανεξάρτητα από το είδος 
της θεραπευτικής παρέμβασης, τον τρόπο μέτρησης του cIMT, 
το φύλο των συμμετεχόντων και το χρονισμο των μετρήσεων 
κατά την παρακολούθηση των συμμετεχόντων. 

 � Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η ευνοϊκή επίδραση θερα-
πευτικών παρεμβάσεων στην πρόοδο του cIMT συνάδει με 
το βαθμό της ελάττωσης του καρδιαγγειακού κινδύνου και 
προτείνουν τη μέτρηση του ως αντιπροσωπευτικό δείκτη 
καρδιαγγειακού κινδύνου σε κλινικές μελέτες.

ειΚονα 2. Ποσοστιαία μεταβολή των επιπέδων της LDL-χολ στις 
δύο ομάδες κατά τη διάρκεια των 24 εβδομάδων παρέμβασης (ομάδα 
που έλαβε evinacumab και ομάδα με εικονικό φάρμακο).
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(συνέχεια από τη σελίδα 4)

Καρδιαγγειακοί θάνατοι κατά τη διάρκεια  
της πανδημίας από COVID-19
Wadhera RK, Shen C, Gondi S, et al.
J Am Coll Cardiol. 2021;77:159-169

H πανδημία από COVID-19 επέφερε σημαντικό κόστος στη 
νοσηρότητα και θνητότητα του πληθυσμού των ΗΠΑ. Εντούτοις, 
σημειώθηκε μείωση των νοσηλειών για οξέα καρδιαγγειακά 
επεισόδια, γεγονός που πιθανώς σχετίζεται με απροθυμία των 
ασθενών να επισκεφθούν νοσοκομεία από το φόβο μετάδοσης 
του κορωνοϊού SARS-CoV-2 ή λόγω σημαντικού φόρτου εργασίας 
στο σύστημα υγείας. Σε αυτή την πληθυσμιακή μελέτη κοορτής 
αξιολογήθηκε η πιθανή αύξηση των καρδιαγγειακών θανάτων 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας στις ΗΠΑ. 

Αξιολογήθηκαν δεδομένα από το εθνικό κέντρο στατιστικών 
της υγείας από 18 Μαρτίου έως 2 Ιουνίου του 2020, συγκριτικά 
με την περίοδο πριν την πανδημία (1 Ιανουαρίου έως 17 Μαρτίου 
2020). Σημειώθηκαν οι μεταβολές στους θανάτους συγκριτικά με 
την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους (2019).

Συνολικά το πρώτο εξάμηνο του 2020 καταγράφηκαν 397.042 
θάνατοι καρδιαγγειακής αιτιολογίας, με αύξηση των θανάτων 
κατά την περίοδο της πανδημίας συγκριτικά με πριν. Συγκριτικά 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώθηκε αύξηση κατά 
11% των θανάτων από στεφανιαία νόσο και κατά 17% των 
θανάτων λόγω υπερτασικής νόσου (Εικόνα 4). Δεν παρατηρή-
θηκε μεταβολή στους θανάτους από καρδιακή ανεπάρκεια, 
εγκεφαλική αγγειακή νόσο ή άλλες παθήσεις του κυκλοφορικού 
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cals in clinical practice: position paper from an International Lipid 
Expert Panel. Arch Med Sci. 2017;13(5):965-1005. 
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traceuticals for the treatment of hypercholesterolemia" of the Italian 
Society of Diabetology (SID) and of the Italian Society for the Study of 
Arteriosclerosis (SISA). Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2017;27(1):2-17. 
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Am J Med 2013;126:1059e67.

ειΚονα 4. Παρατηρείται αύξηση του αριθμού των θανάτων από 
στεφανιαία νόσο και αρτηριακή υπέρταση (αριθμός θανάτων/100.000 
πληθυσμού) μετά την έναρξη της πανδημίας (υποδεικνύεται με τη 
διακεκομμένη κάθετη γραμμή)

συστήματος. Στη Νέα Υόρκη σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξη-
ση των θανάτων από ισχαιμική καρδιοπάθεια και υπερτασική 
νόσο (αναλογία κινδύνου θανάτου ανά 100.000: 2,39 και 2,64 
αντίστοιχα).

 � Συμπερασματικά, σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ διαπι-
στώνεται αύξηση των θανάτων από ισχαιμική καρδιοπάθεια 
και υπερτασική νόσο στην πρώτη φάση της πανδημίας από 
COVID-19, εύρημα που καταδεικνύει το έμμεσο κόστος της 
πανδημίας σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο.
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