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Τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο καρδιοαναπνευστικῆς
ἀντοχῆς σχετίζεται μὲ μειωμένο κίνδυνο ἐμφάνισης ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου (ΕΕ), ἀνεξάρτητα
ἀπὸ τὴν ὕπαρξη ὑπέρτασης, σακχαρώδους διαβήτη καὶ κολπικῆς μαρμαρυγῆς.
Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν συνολικὰ 19.815
ἄτομα (ἡλικίας >65 ἐτῶν), χωρὶς ἱστορικὸ ἐγκεφαλικοῦ, οἱ ὁποῖοι, στὸ πλαίσιο ἰατρικοῦ ἐλέγχου,
προσῆλθαν στὴν Κλινικὴ Cooper στὸ Dallas, μεταξὺ 1999-2009. Τὸ ἐπίπεδο καρδιοαναπνευστικῆς
ἀντοχῆς προσδιορίστηκε σὲ METs μὲ τὴν βοήθεια
τοῦ τέστ μέγιστης προσπάθειας στὸν ἐργοδιάδρομο, χρησιμοποιώντας τὸ πρωτόκολλο Balke, βάσει
τοῦ ὁποίου οἱ συμμετέχοντες χωρίστηκαν σὲ τρία
ἐπίπεδα φυσικῆς κατάστασης (χαμηλό, μεσαῖο καὶ
ὑψηλό). Ὡς συμπαράγοντες ἀξιολογήθηκαν ἡ ἡλικία, τὸ φῦλο, τὸ κάπνισμα, τὰ ἐπίπεδα χοληστερόλης, ἡ ὕπαρξη ὑπέρτασης, διαβήτη καὶ κολπικῆς
μαρμαρυγῆς.
Συνολικὰ διεγνώσθησαν 808 περιπτώσεις ἐκ-

δήλωσης ἀγγειακοῦ ἐπεισοδίου. Ἔπειτα ἀπὸ ρύθμιση ὡς πρὸς πιθανοὺς συγχυτικοὺς παράγοντες,
οἱ συμμετέχοντες μὲ τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο φυσικῆς
κατάστασης κατὰ τὴν ἔναρξη παρουσίασαν κατὰ
37% μικρότερο κίνδυνο ΕΕ (Σχῆμα 1). Γιὰ κάθε
βελτίωση τῆς φυσικῆς κατάστασης κατὰ 1 ΜΕΤ ὁ
σχετικὸς κίνδυνος μειωνόταν κατὰ 7% (OR 0.93;
95% CΙ. 0.98-0.97 per ΜΕΤ).
Στὴ διεθνῆ βιβλιογραφία δὲν ὑπάρχει ὁμοφωνία μεταξὺ τῶν ἐρευνητῶν καὶ φαίνεται ὅτι ὁ
παράγοντας φυσικὴ κατάσταση ἔχει ἰσχυρότερη
προβλεπτικὴ ἀξία σὲ σχέση μὲ τὸν παράγοντα
φυσικὴ δραστηριότητα, ὡς πρὸς τὴν πρόβλεψη
μελλοντικοῦ κινδύνου ἐμφάνισης ΕΕ. Βάσει τῶν
συγγραφέων, τὰ ἀποτελέσματα θεωροῦνται ἰδιαίτερα σημαντικά, δεδομένου ὅτι ὑπῆρξε ἀντικειμενικὴ μέτρηση τῆς φυσικῆς κατάστασης ὅσο καὶ
τῆς ἐκδήλωσης τοῦ ΕΕ (μέσῳ καταγραφῆς τῶν
εἰσαγωγῶν στὸ νοσοκομεῖο), ἐνῶ, ἀντιθέτως, σὲ
ἀρκετὲς μελέτες, τὸ ἱστορικὸ ἀγγειακοῦ ἐπεισοδίου ἦταν αὐτοαναφερόμενο.
Στὴν παροῦσα μελέτη τὰ ἀποτελέσματα δὲν
ἄλλαξαν σημαντικά, ὅταν ἐλήφθησαν ὑπ᾽ ὄψιν
σημαντικοὶ συμπαράγοντες ὅπως ἡ ὑπέρταση,
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Σχῆμα 1. Κίνδυνος εἰσαγωγῆς στὸ νοσοκομεῖο λόγῳ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου ἀνάλογα μὲ τὸ ἐπίπεδο φυσικῆς κατάστασης.

ὁ σακχαρώδης διαβήτης καὶ ἡ ὕπαρξη κολπικῆς
μαρμαρυγῆς. Φαίνεται, δηλαδή, ὅτι ὑπάρχουν
ἄμεσοι μηχανισμοὶ (πέραν τῆς βελτίωσης τῶν παραγόντων κινδύνου), μέσῳ τῶν ὁποίων ἡ καλὴ
φυσικὴ κατάσταση προστατεύει ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση ΕΕ. Αὐτοὶ ἀφοροῦν στὴν ἐλαστικότητα τῶν
ἀρτηριῶν, στὴν καλύτερη ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία καὶ στὴ διαθεσιμότητα τοῦ νιτρικοῦ ὀξειδίου,
καθὼς καὶ σὲ νευροορμονικὲς προσαρμογές.
Crump C, Sundquist J, Winkleby M, et al. Interactive
effects of physical fitness and body mass index on
risk of stroke: a national cohort study. Int J Stroke
2016; 11(6): 683-694.
Τὸ χαμηλὸ ἐπίπεδο φυσικῆς κατάστασης καὶ
ὁ ὑψηλὸς ΔΜΣ συνδέονται ἀνεξάρτητα μὲ τὸν
κίνδυνο ἐκδήλωσης ἀγγειακοῦ ἐπεισοδίου στοὺς
ἄνδρες.
Στὴ μελέτη αὐτὴ συμμετεῖχαν συνολικὰ
1.547.294 ἄρρενες ἐθελοντές, στὰ πλαίσια ἰατρικοῦ ἐλέγχου καταταγῆς στὸ στρατὸ μεταξὺ 1969-

1997. Μετρήθηκαν ἡ ἀερόβια ἱκανότητα καὶ ἡ
μυϊκὴ δύναμη, ἐνῶ ἐλήφθησαν ὑπ᾽ ὄψιν τὸ ΒΜΙ, τὸ
οἰκογενειακὸ ἱστορικό, τὸ κοινωνικο-οικονομικὸ
ἐπίπεδο καὶ τὰ ἐπίπεδα ἀρτηριακῆς πίεσης.
Τόσο τὸ χαμηλὸ ἐπίπεδο ἀερόβιας ἱκανότητας (OR: 1.64, p<0.001) ὅσο καὶ ὁ ὑψηλὸς ΒΜΙ
(ΟR: 1.58, p<0.001) σχετίστηκαν μὲ αὐξημένο κίνδυνο ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου, ἀνεξάρτητα ἀπὸ
τὴν ὕπαρξη ἄλλων προδιαθεσικῶν παραγόντων
κινδύνου στὴ διάρκεια 47 ἐτῶν παρακολούθησης
(Σχῆμα 2). Ἐπιπρόσθετα, ὁ συνδυασμὸς ἑνὸς ὑψηλοῦ BMI καὶ χαμηλῆς ἀερόβιας ἱκανότητας αὔξησε ἀκόμη περισσότερο τὸν σχετικὸ κίνδυνο (ΟR:
2.36, p<0.001).
Στὴ διεθνῆ βιβλιογραφία ὑπάρχουν ἀναφορὲς
σχετικὰ μὲ τὴ σχέση τῆς παχυσαρκίας καὶ τῆς χαμηλῆς ἀερόβιας ἱκανότητας καὶ τοῦ κινδύνου ΕΕ,
ἀλλὰ πάντοτε μεμονωμένα, ἐνῶ στὴν παροῦσα
ἐργασία ἐξετάστηκε ἡ ἀνεξάρτητη καὶ συνεργιστικὴ δράση τῶν δύο αὐτῶν παραγόντων (fatness
vs fitness).
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Σχῆμα 2. Κίνδυνος ἐμφάνισης ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου ἀνάλογα μὲ τὸ ἐπίπεδο ἀερόβιας ἱκανότητας καὶ μυϊκῆς
δύναμης

Οἱ μηχανισμοί, μέσῳ τῶν ὁποίων ἡ παχυσαρκία καὶ ἡ χαμηλὴ ἀερόβια ἱκανότητα ἐπηρεάζουν
τὴν ἐκδήλωση ἐγκεφαλικοῦ, εἶναι σύνθετοι. Καὶ οἱ
δύο παράγοντες ἐπηρεάζουν τὴν εὐαισθησία τῆς
ἰνσουλίνης, τὸ μεταβολισμὸ λιπιδίων, τὶς φλεγμονώδεις διεργασίες, τὴ λειτουργία τοῦ αὐτόνομου
νευρικοῦ συστήματος. Ἐπιπρόσθετα, ἡ καλύτερη φυσικὴ κατάσταση ἑνὸς ἀτόμου συνδέεται μὲ
αὐξημένη σύνθεση τοῦ ἐνζύμου eNOS, τὸ ὁποῖο
αὐξάνει τὴν ἐγκεφαλικὴ αἱματικὴ ροὴ καὶ μειώνει

τὸ μέγεθος τῆς νεκρωτικῆς περιοχῆς, σὲ περίπτωση ἰσχαιμίας ἢ καὶ ἀπόφραξης.
Ἂν οἱ διαπιστωθεῖσες σχέσεις εἶναι αἰτιολογικές, τότε οἱ προληπτικὲς στρατηγικὲς θὰ πρέπει
νὰ ξεκινοῦν ἀπὸ μικρὴ ἡλικία καὶ οἱ θεράποντες
ἰατροὶ ὀφείλουν νὰ ἐπιμένουν στὴ βελτίωση καὶ
τῶν δύο αὐτῶν παραγόντων, προκειμένου νὰ
μειωθεῖ βέλτιστα ὁ κίνδυνος γιὰ τὴν ἐκδήλωση
ἑνὸς ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου.

