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Ο

ἱ νέες ὁδηγίες πρόληψης καρδιαγγειακῆς
νόσου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς
Ἑταιρείας τοῦ 2016, σὲ συνεργασία μὲ
ἄλλες ἐννέα ἐπιστημονικὲς ἑταιρείες, βγῆκαν μὲ
σκοπὸ νὰ αὐξήσουν τὸ ἐπίπεδο πρόληψης καρδιαγγειακῆς νόσου σὲ πληθυσμιακὸ ἐπίπεδο, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν πὼς 1% μείωση τοῦ κινδύνου
τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ γιὰ καρδιαγγειακὸ
συμβὰν θὰ προλάμβανε 25.000 καρδιαγγειακὰ
συμβάντα καὶ θὰ ἐξοικονομοῦσε 40 ἑκατομμύρια
εὐρὼ ἀνὰ ἔτος καὶ ἀνὰ εὐρωπαϊκὴ χώρα.
Τονίζεται μὲ ἰδιαίτερο τρόπο γιὰ πρώτη φορά,
ἡ πρόληψη σὲ ἐπίπεδο πληθυσμοῦ, προτείνοντας
αὐστηρότερους νόμους καὶ πολιτικὲς σὲ ἐπίπεδο
Διατροφῆς, Φυσικῆς Δραστηριότητας, Καπνίσματος καὶ ποιότητας ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρα.
Οἱ ἀτομικοὶ στόχοι παραγόντων κινδύνου
ἐπιβεβαιώνονται στὴν ἀποφυγὴ τῆς παχυσαρκίας
(Δείκτης Μάζας σώματος 20-25 κιλὰ/ μ2), περιφέρεια μέσης <94 ἑκ. γιὰ τοὺς ἄντρες καὶ <80 γιὰ τὶς
γυναῖκες, τουλάχιστον 150 λεπτὰ τὴν ἑβδομάδα
ἀερόβια ἄσκηση μέτριας ἔντασης ἤ 75 λεπτὰ τὴν

ἑβδομάδα ἔντονης ἄσκησης, δίαιτα χαμηλὴ σὲ κορεσμένα λιπαρὰ καὶ πλούσια σὲ προϊόντα ὁλικῆς
ἄλεσης, λαχανικά, φροῦτα καὶ ψάρια, ἀποχὴ ἀπὸ
τὸ κάπνισμα, ἀρτηριακὴ πίεση <140/90 mmHg,
καὶ LDL χοληστερόλη <115 mg/dl γιὰ ὅλους, <100
mg/dl γιὰ τοὺς ὑψηλοῦ κινδύνου, καὶ <70 mg/dl
γιὰ τοὺς πολὺ ὑψηλοῦ κινδύνου.
Ἡ χρήση ἀσπιρίνης στὴν πρωτογενῆ πρόληψη συνεχίζει νὰ ἔχει ἔνδειξη ΙΙΙ, δηλαδὴ νὰ μὴν
χορηγεῖται σὲ καμία ὑποομάδα.
Τονίζεται μὲ ἰδιαίτερο τρόπο γιὰ πρώτη φορά,
ἡ πρόληψη σὲ ἐπίπεδο πληθυσμοῦ, προτείνοντας
αὐστηρότερους νόμους καὶ πολιτικὲς σὲ ἐπίπεδο:
Διατροφῆς: Ὑποχρέωση ἀναγραφῆς συστατικῶν τῶν φαγητῶν μὲ στόχο τὴ μείωση τῶν θερμίδων, τοῦ ἁλατιοῦ, τῶν κορεσμένων λιπῶν καὶ τῆς
ζάχαρης, κατάργηση βιομηχανικῆς παραγωγῆς
τρανς-κορεσμένων λιπῶν, αὐστηροποίηση νομοθεσίας γιὰ τὴ διαφήμιση φαγητῶν πλούσιων σὲ
ζάχαρη καὶ κορεσμένα λίπη, φορολογία φαγητῶν
πλούσιων σὲ ζάχαρη καὶ κορεσμένα λίπη, καθὼς
καὶ τοῦ ἀλκοόλ.
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Φυσικῆς δραστηριότητας: Φορολογικὲς ἐλαφρύνσεις γιὰ ἀγορὰ μηχανημάτων γιὰ κατ’ οἶκον
ἄσκηση ἤ ἐγγραφὴ σὲ γυμναστήριο, σημειώματα
στὰ κτίρια ποὺ νὰ ἐνθαρρύνουν τὴ χρήση σκαλῶν
καὶ ὄχι ἀνελκυστῆρα, πρόβλεψη γιὰ δυνατότητα
σωματικῆς δραστηριότητας στὸν πολεοδομικὸ
σχεδιασμὸ πόλεων, οἰκονομικὰ κίνητρα γιὰ ἀπώλεια βάρους.
Καπνίσματος: Ἀπαγόρευση καπνίσματος
στὰ σχολεῖα, σύσταση στοὺς γονεῖς νὰ μὴν καπνίζουν μπροστὰ στὰ παιδιά, περιορισμοὶ στὴ διαφήμιση καπνοῦ καὶ ἠλεκτρονικοῦ τσιγάρου.
Ακόμη, σημειώνεται ἡ ἰδιαίτερα σημαντικὴ
ἐπίδραση τῆς ποιότητας τοῦ ἀέρα στὴν καρδιαγγειακὴ ὑγεία, ἡ σύσταση γιὰ ἐνημέρωση τοῦ
κοινοῦ σὲ περίπτωση ἐπιδείνωσης τῆς ποιότητας
τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρα, ἡ σύσταση γιὰ φορολογικὲς ἐλαφρύνσεις στὰ ἠλεκτρικὰ καὶ ὑβριδικὰ
αὐτοκίνητα.
Σὲ αὐτὲς τὶς ὁδηγίες τονίζονται καὶ ἄλλες
νόσοι, οἱ ὁποῖες ἀλλάζουν τὸν καρδιαγγειακὸ
κίνδυνο καὶ πρέπει νὰ λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν στὸν
ὑπολογισμὸ τοῦ συνολικοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου. Αὐτὲς εἶναι:
1. Ἡ χρόνια νεφρικὴ νόσος, ὅπου φλεγμονώδεις παράγοντες καὶ ἐπιταχυντὲς τῆς ἀσβεστοποίησης προκαλοῦν ἀγγειακὴ βλάβη, ἀνεξάρτητα ἀπ’
τοὺς ὑπόλοιπους παράγοντες κινδύνου. Οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ θὰ πρέπει, ἀνάλογα μὲ τὸ στάδιο νεφρικῆς ἀνεπάρκειας, νὰ θεωροῦνται ὡς ὑψηλοῦ καὶ
πολὺ ὑψηλοῦ κινδύνου γιὰ καρδιαγγειακὴ νόσο.
2. Γρίππη: Ὑπάρχει ἄμεση συσχέτιση μεταξὺ
λοιμώξεων τοῦ ἀναπνευστικοῦ, εἰδικὰ σὲ ἐποχὲς
ποὺ ὑπάρχει ἐπιδημία γρίππης καὶ ἐμφράγματος
τοῦ μυοκαρδίου. Πιθανῶς ἡ γρίππη νὰ πυροδοτεῖ
καρδιαγγειακὰ συμβάντα, τετραπλασιάζοντας
τὸν κίνδυνο καρδιαγγειακοῦ ἐπεισοδίου μέσα
στὶς τρεῖς πρῶτες ἡμέρες ἀπὸ τὴν ἐκδήλωσή της.
Συνιστᾶται σὲ ἄτομα μὲ στεφανιαία νόσο νὰ ἐξετάζεται ἀπ’ τὸν καρδιολόγο τους ἡ ἀνάγκη ἐμβολιασμοῦ γιὰ γρίππη κάθε χρόνο.
3. Περιοδοντίτιδα: Ἡ περιοδοντικὴ νόσος
ἔχει φανεῖ νὰ σχετίζεται τόσο μὲ τὴν ἀθηρωμάτωση ὅσο καὶ μὲ τὴν καρδιαγγειακὴ νόσο. Μελέτες
στὸν ὀρὸ ἔχουν δείξει, ἔχουν συσχετίσει βακτηριακὰ ἀντισώματα περιοδοντίτιδας μὲ τὴν ἐξέλιξη
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τῆς ἀθηρωμάτωσης. Πιθανῶς ἡ σωστὴ ἀντιμετώπιση τῆς περιοδοντίτιδας νὰ σταματᾶ τὴν ἐξέλιξη
αὐτή.
4. Καρκινοπαθεῖς. Οἱ ἀσθενεῖς ποὺ ἐπιβιώνουν τοῦ καρκίνου, ἔχοντας λάβει χημειοθεραπεία ἤ ἀκτινοθεραπεία ἔχουν αὐξημένο κίνδυνο
ἐμφάνισης καρδιαγγειακῆς νόσου. Ἡ ἐπίπτωση
τῆς καρδιαγγειακῆς νόσου σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὴ
θεραπεία καὶ τὴ δόση ποὺ ἔλαβε ὁ ἀσθενὴς. Συνιστᾶται οἱ καρκινοπαθεῖς αὐτοὶ νὰ ἐλέγχονται συστηματικὰ γιὰ καρδιακὴ δυσλειτουργία, καθὼς
καὶ νὰ ξεκινοῦν προληπτικὰ καρδιοπροστατευτικὴ ἀγωγὴ πρὶν τὴν χημειο-ακτινο θεραπεία (π.χ.
στατίνες, β-ἀναστολεῖς κ.τλ.), καθὼς αὐτὴ μειώνει
σημαντικὰ τὶς ἐπιπλοκές.
5. Αὐτοάνοσα νοσήματα. Ἡ ρευματοειδὴς
ἀρθρίτις, ἡ ἀγκυλοποιητικὴ σπονδυλίτιδα καὶ ἡ
ψωρίαση, αὐξάνουν σὲ σημαντικὸ βαθμὸ τὸν κίνδυνο ἐμφάνισης καρδιαγγειακοῦ ἐπεισοδίου. Ἡ
χρήση στατινῶν στοὺς ἀσθενεῖς αὐτοὺς φαίνεται
νὰ εἶναι ἰδιαίτερα καρδιοπροστατευτική.
6. Στυτικὴ δυσλειτουργία. Ἡ ἐμφάνιση στυτικῆς δυσλειτουργίας φαίνεται νὰ ἀποτελεῖ πρώι
μο σημάδι μελλοντικοῦ καρδιαγγειακοῦ ἐπεισοδίου, καθὼς ἐμφανίζεται περίπου 3 χρόνια πρὶν
τὴν ἐμφάνιση ἐμφράγματος, ἐγκεφαλικοῦ κ.τλ. Ἡ
ἄμεση ἐπίσκεψη στὸν ἰατρὸ καὶ ἡ κατάλληλη ρύθμιση τῶν παραγόντων κινδύνου, σὲ συνδυασμὸ μὲ
τὴ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος, μποροῦν νὰ προλάβουν τὸ ἐπεισόδιο αὐτό.
7. Ὑπνικὴ ἄπνοια. Συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν
ἐμφάνιση ὑπέρτασης, κολπικῆς μαρμαρυγῆς καὶ
καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Ἡ ἀπώλεια βάρους καὶ
ἡ χρήση τῆς κατάλληλης μάσκας μειώνουν σημαντικὰ τὸν κίνδυνο γιὰ καρδιαγγειακὰ συμβάντα.
Προσωπικά, ἔχοντας ἀσχοληθεῖ σὲ ὅλη μου
τὴν ἐπιστημονικὴ πορεία μὲ τὴν πρόληψη τῶν
καρδιαγγειακῶν συμβάντων, ἦταν μιὰ μεγάλη
ἀναγνώριση καὶ τιμή, ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώνει τὸ ἰδιαίτερα ὑψηλὸ ἐπίπεδο τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογίας, ἀφοῦ σὲ ὅλες τὶς Εὐρωπαϊκὲς Κατευθυντήριες ὁδηγίες τὰ τελευταῖα χρόνια ὑπάρχει Ἑλληνικὴ
συμμετοχή.

