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. Θυρεοειδὴς καὶ αἰφνίδιος καρδιακὸς θάνατος. Σὲ πρόσφατη μελέτη, διάρκειας 9,1 ἐτῶν,
ἔγινε παρακολούθηση 10.318 πολιτῶν, ἡλικίας ≥45
ἐτῶν, μὲ ἐξέταση τῶν τιμῶν τῆς θυροξίνης, ὁρμόνης διεγερτικῆς, τῆς ἐλεύθερης θυροξίνης (FΤ4).
Ἐδῶ παρετηρεῖτο ἂν ὑπῆρχε σχέση τῶν τιμῶν
τῆς FT4 μὲ τὴν ἐμφάνιση αἰφνιδίου καρδιακοῦ
θανάτου, SCD, Sudden Cardiac Death στὸ μεγάλο
αὐτὸ ἀριθμὸ τῶν προσώπων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν σχεδὸν διατρέξει τὸ πρῶτο ἥμισυ τῆς ζωῆς. Ἀσφαλῶς
περιλαμβάνοντο καὶ πλῆθος ἐξετασθέντων “εὐθυρεοειδικῶν”, μὲ φυσιολογικὲς τιμὲς θυροξίνης
FT4 0,85-1,95 ng/dL (ἢ 11-25 pmol/L). Κατὰ τὴν
μελέτη γινόταν καταγραφὴ καρδιαγγειακῶν παραγόντων, ποὺ μπορεῖ νὰ εὐθύνονται γιὰ αἰφνίδιο καρδιακὸ θάνατο, συγκεκριμένα ἀρτηριακῆς
ὑπέρτασης, χοληστερίνης αἵματος, καπνίσματος,
πλὴν τοῦ διαβήτη.
Κατὰ τὸ πρωτόκολλο ὁ SCD γινόταν δεκτὸς
στὴ μελέτη, ἐφόσον δὲν προϋπῆρχε καρδιακὴ πάθηση, παρουσία μάρτυρος ἰατροῦ. Ἐν προκειμένῳ, ὁ θάνατος θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκδηλωθεῖ μὲ αἰφνίδια ἀπώλεια συνειδήσεως, ἐντός τοῦ χρόνου μιᾶς
μόνο ὥρας ἀπὸ τὴν ἔναρξη ὀξέων συμπτωμάτων.
Περιλήφθησαν καὶ περιπτώσεις χωρὶς παρόντα
τὸν μάρτυρα, ἀλλὰ μὲ βεβαιωμένη τὴν καλὴ καὶ
σταθερὴ γενικὴ κατάσταση τοῦ ἀπελθόντος ἐπὶ 24
ὧρες πρὸ τοῦ αἰφνιδίου θανάτου καὶ ἐφόσον δὲν

ὑπῆρχε ἐξωκαρδιακὴ αἰτία θανάτου. Κατὰ τὴν
χρονικὴ αὐτὴ περίοδο τῶν ἐννέα ἐτῶν συνέβησαν συνολικὰ 261 αἰφνίδιοι καρδιακοὶ θάνατοι
καὶ παρατηρήθηκε σαφὴς σχέση τοῦ SCD μὲ τὶς
ὑψηλότερες τιμὲς τῆς FT4. Πάντως ὑπῆρχε καὶ μικρὸς ἀριθμὸς SCD σὲ πρόσωπα ποὺ εἶχαν φυσιο
λογικὲς τιμὲς θυροξίνης, χωρὶς αὐτὸ νὰ ἀλλάζει
τὴ σχέση τῶν SCD μὲ τὶς τιμὲς αὐτῆς τῆς ὁρμόνης:
περισσότεροι οἱ SCD ὅσο ὑψηλότερες οἱ τιμὲς
τῆς θυροξίνης.
Ἡ μελέτη αὐτὴ τῆς λειτουργίας τοῦ θυρεοειδοῦς καὶ τοῦ αἰφνιδίου καρδιακοῦ θανάτου εἶναι
ἡ πρώτη ποὺ δημοσιεύεται σὲ ἔγκυρο περιοδικό,
ὅπως τὸ Circulation, καὶ ἀναμφίβολα θὰ ἔχουμε καὶ πληροφορίες ἀπὸ νέες μελέτες προσεχῶς.
Ἔτσι, πέραν τῆς παχυσαρκίας, τοῦ καπνίσματος
καὶ τοῦ διαβήτη, τῆς ὑπέρτασης καὶ τῆς ὑπερχοληστερολαιμίας, φαίνεται ὅτι σὲ πρώτη γραμμὴ θὰ
ἔχουμε καὶ τὸν θυρεοειδῆ, ὄχι μόνο ὡς πρὸς τὴν
κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ τὴν φλεβοκομβικὴ ταχυκαρδία ποὺ παρατηροῦνται σὲ ὑπερθυρεοειδισμὸ
ἢ τὴν βραδυκαρδία σὲ χαμηλὲς τιμὲς τῆς θυροξίνης.
(L. Chaker et al, Thyroid Function and Sudden
Cardiac Death. A Prospective Population-Based
Cohort Study, Circulation: 2016;134:713-722).

. Ἱστορικὰ ἡ στεφανιαία νόσος ἦταν ἐλάχιστα γνωστή, χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀντιμετώπιση
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κατὰ τὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ 20ου αἰῶνος. Μετὰ τὸ Β´
Παγκόσμιο Πόλεμο, καὶ γιὰ τὴ χώρα μας μετὰ τὸν
ἐμφύλιο τῆς δεκαετίας 1940-49, ἄρχισε ἡ ἰατρικὴ
νὰ συνειδητοποιεῖ τὸ πρόβλημα αὐτῆς τῆς νόσου
καὶ κατὰ τὴν δεκαετία 1950-60 σημειώνονται σημαντικὲς ἀλλαγὲς στὴ ζωή μας. Ὁ κόσμος καπνίζει
περισσότερο καὶ μὲ συμμετοχὴ τῶν γυναικῶν, ποὺ
μέχρι τότε δὲν εἶχαν γνωρίσει τὸ τσιγάρο. Ὅλοι
τρῶνε περισσότερο καὶ κινοῦνται λιγότερο, δὲν
βαδίζουν τώρα ὅσο παλαιότερα μὲ τὰ γεωργικὰ
μηχανικὰ μέσα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν συνεχῆ εἴσοδο
καὶ ἀνάπτυξη τοῦ Ι.Χ. αὐτοκινήτου. Αὐτὲς ὅλες οἱ
“θετικές” μεταβολὲς προόδου, ὅπως δυστυχῶς τὶς
θεωρούσαμε, ἦσαν ἡ αἰτία συχνότερης ἐμφάνισης
ἐμφράγματος μυοκαρδίου καὶ γενικὰ στεφανιαίας
νόσου. Μετὰ τὸν πόλεμο αὐτὴ ἡ δεκαετία 1960-70
ἀπεδείχθη κορυφαία στὴν προσβολὴ τῆς καρδιᾶς
καὶ τοῦ θανάτου μέχρι σήμερα.
Ἡ ἀντιμετώπιση αὐτοῦ τοῦ κακοῦ ἄρχισε μὲ
σοβαρὴ προσπάθεια, μὲ κατανόηση τῆς σημασίας
ποὺ εἶχε ὁ τρόπος ζωῆς – lifestyle. Καὶ ἐδῶ ἔγινε
αἰσθητὴ ἡ σπουδαία σημασία ποὺ εἶχαν τὸ κάπνισμα, ἡ ὑπέρταση, ἡ χοληστερόλη, γενικὰ οἱ παράγοντες κινδύνου, περιλαμβανομένης φυσικὰ καὶ
τῆς παχυσαρκίας. Ὁ στόχος τῶν ἐρευνητῶν ἦταν
νὰ προσδιορισθεῖ ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ, αὐτῆς τῆς
στεφανιαῖας νόσου καὶ τὰ ἀνωτέρω, ὡς οἱ παράγοντες κινδύνου κ.ἄ., νὰ ἀντιμετωπισθοῦν δεόντως.
Βέβαια ὁ στόχος μέχρι καὶ σήμερα δὲν ἔχει
ἐπιτευχθεῖ. Ὅμως, ἡ πεποίθηση εἶναι ὅτι ἡ ἔρευνα
καλὰ κρατεῖ μὲ εὐδιάκριτες ἐπισημάνσεις. Ἀπὸ τὴν
δεκαετία τοῦ 1970 προσδιορίζονται τρόποι μείωσης τῶν ἐπεισοδίων στεφανιαίας νόσου καὶ τῆς
θνητότητος. Ἐμφανίζεται ἡ καρδιοαναπνευστικὴ
ἀνάνηψη (cardiopulmonary resuscitation) καὶ βαθμηδὸν ἡ μεγάλη σημασία τῶν παραγόντων κινδύνου. Βελτιώνεται ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ ὀξέος ἐπεισοδίου καὶ γίνεται δευτεροπαθὴς πρόληψη κρίσης
στεφανιαίας νόσου. Ἔτσι, ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ
1970 ἐμφανίζονται σαφῶς θετικὰ σημεῖα τῆς ἀντιμετώπισης καὶ ἀπὸ τὸ 1980 παρατηρεῖται μείωση
τῶν καρδιακῶν ἐπεισοδίων. Πρόβλημα παραμένει
ὁ αἰφνίδιος θάνατος, ὁ ὁποῖος ἴσως εἶναι συχνότερος ἐντὸς παρὰ ἐκτὸς νοσοκομείου. Καὶ ὁ αἰφνίδιος θάνατος ἐκτός τοῦ νοσοκομείου φαίνεται νὰ
εἶναι συχνότερος, ἄνω τοῦ 50% τῆς καρδιαγγειακῆς θνησιμότητος. Τὸ ἄλλο πρόβλημα εἶναι ὅτι ὁ
αἰφνίδιος αὐτὸς θάνατος συχνὰ παρατηρεῖται σὲ

ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι δὲν γνωρίζουν ὅτι πάσχουν
ἀπὸ στεφανιαία νόσο. Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ γίνεται
τέστ κοπώσεως σὲ ἡλικία 35-40 ἐτῶν, ὁπωσδήποτε
ἂν ἔχουν δύο παράγοντες κινδύνου ἢ καὶ ἕνα, ἂν
εἶναι ἄνδρες.
Τελικά, μελέτες ἀπὸ σπουδαῖα καρδιολογικὰ κέντρα, ὡς ἐκείνη τῆς πόλεως Tromso (Tromso
Study), δείχνουν ὅτι κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἔχει συμβεῖ ἐλάττωση τοῦ αἰφνιδίου θανάτου
ἐκτὸς νοσοκομείου καὶ εἶναι μειωμένη ἡ ἀνάσπαση τοῦ τμήματος ST στοὺς νοσηλευομένους γιὰ
ὀξὺ ἔμφραγμα μυοκαρδίου. Ἡ συνολικὴ ἐπίπτωση
τῆς στεφανιαίας νόσου προοδευτικὰ ἐλαττώνεται κατὰ 3% ἐτησίως ἐπὶ 25 καὶ πλέον ἔτη. (R.V.
Luepker, Falling Coronary Heart Disease Rates. A
Better Explanation?, Circulation:2016;133:8-11).
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Θεραπεία Περιφερικῆς Ἀποφρακτικῆς
Ἀρτηριοπάθειας. Οἱ πάσχοντες ἀπὸ περιφερικὴ
ἀποφρακτικὴ ἀρτηριοπάθεια δὲν πρέπει νὰ ἔχουν
ἱκανοποιηθεῖ ἀπὸ τὴν προσφερόμενη φαρμακευτικὴ θεραπεία. Ὑπάρχουν ὁρισμένοι, οἱ ὁποῖοι
σταματοῦν τὸ βάδισμα μετὰ ἀπὸ μεγάλη ἀπόσταση ἄνω τῶν 1.000 μ. καὶ δὲν διαμαρτύρονται πολύ,
ἰδίως ὅταν αὐτὸ τὸ βάδισμα τοῦ χιλιόμετρου εἶναι
ζωηρό. Ὅμως εἶναι πολλοὶ περισσότεροι οἱ ἔχοντες πιὸ σοβαρὴ τὴν πάθηση καὶ τὸ μέλλον τους
εἶναι ζοφερό, ἀφοῦ βλέπουν ὅτι κάθε τόσο, κάθε
λίγους μῆνες, βαδίζουν ἐλεύθερα ὅλο καὶ λιγότερο.
Τελικὰ προκύπτει ἀπογοήτευση, ὅταν τὰ πόδια
εἶναι κρύα, κιτρινίζουν, βαθμηδὸν γίνονται λίγο
κυανὰ στὰ δάχτυλα καὶ ὁ πάσχων δὲν μπορεῖ νὰ
ὑποφέρει τὴν κατάληξη, ποὺ εἶναι ἡ γάγγραινα
καὶ ὁ ἀκρωτηριασμός. Ἡ ἰατρικὴ βοήθεια εἶναι
μικρή, μὲ ἄσκηση καὶ φάρμακα νὰ βελτιώσει τὴ
διαλείπουσα χωλότητα. Ἐπεμβατικὴ ἐνδαγγειακὴ
θεραπεία μπορεῖ νὰ ἐλαττώσει τὸν πόνο καὶ νὰ
βελτιώσει τὴν ποιότητα ζωῆς καὶ μὲ αὔξηση τῆς
ἀπόστασης βαδίσματος χωρὶς χωλότητα. Αὐτὴ ἡ
θεραπεία, ἡ ἐνδαγγειακή, μπορεῖ νὰ ἐλαττώσει καὶ
τὴν τελικὴ ἐπιπλοκή, τὸν ἀκρωτηριασμό. Σήμερα
ὑπάρχουν μελέτες μὲ περιόδους διάρκειας 5 ἐτῶν,
ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὑπάρχουν προσδοκίες διατηρήσεως ἱκανοποιητικῆς κυκλοφορίας σὲ σοβαρὲς περιπτώσεις καί, κυρίως, προσδοκίες ἀποφυγῆς ἀκρωτηριασμοῦ. (M.H.Shishehbor et al, Percutaneous
Therapies for Peripheral Artery Disease, Circulation
2016;134:2008-2027).

