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Εἰσαγωγὴ

Ο

ἱ ἀπόψεις γιὰ τὴν κατανάλωση ἀλκοὸλ διίστανται σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ δημόσια ὑγεία,
καθὼς στὴ βιβλιογραφία τονίζονται τόσο
οἱ ἀρνητικὲς ὅσο καὶ οἱ εὐεργετικὲς ἐπιδράσεις
του. Ὁ διχασμὸς αὐτὸς ἔγκειται σὲ μιὰ πληθώρα

παραγόντων, ὅπως ἡ συχνότητα (ἐλαφριά, μέτρια καὶ ὑπέρμετρη) καὶ ἡ ποσότητα κατανάλωσης, ἀλλὰ καὶ τὸ εἶδος τοῦ ἀλκοολούχου ποτοῦ
(κρασί, μπύρα, ἀποσταγμένο). Ἐπιπροσθέτως,
φαίνεται νὰ ὑπάρχει ἀλληλεπίδραση τοῦ γενετικοῦ ὑποστρώματος τοῦ ἀτόμου μὲ τὴν κατανάλω-
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ση ἀλκοὸλ στὴν ὑγεία του.1
Σύμφωνα μὲ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας, ἡ ὑπέρμετρη κατανάλωση ἀλκοὸλ (≥15 μερίδες
ποτοῦ ἀνὰ ἡμέρα γιὰ τοὺς ἄνδρες καὶ ≥8 μερίδα
ποτοῦ ἀνὰ ἡμέρα γιὰ τὶς γυναῖκες) ἔχει συνδεθεῖ
μὲ πάνω ἀπὸ 200 ἀσθένειες καὶ μὲ περίπου 2,5 ἑκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο ἀνὰ τὸν κόσμο.2,3
Ὡστόσο, ἡ ἐλαφριὰ πρὸς μέτρια κατανάλωση (1-2
μερίδες ποτοῦ ἀνὰ ἡμέρα γιὰ τοὺς ἄνδρες καὶ 1
μερίδα ποτοῦ ἀνὰ ἡμέρα γιὰ τὶς γυναῖκες) ἔχει
συσχετιστεῖ μὲ μειωμένο κίνδυνο ἐμφάνισης στεφανιαίας νόσου, σακχαρώδους διαβήτη, ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης, ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου καὶ
ὁλικῆς θνησιμότητας. Ἀντίστοιχα ἀποτελέσματα
ἔχουν προκύψει στὴ βιβλιογραφία ἀναφορικὰ καὶ
μὲ τὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ
ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας
ὑγείας στὸν κλάδο τῆς ὑγείας μὲ πάνω ἀπὸ 26 ἑκατομμύρια νοσοῦντες σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο.4,5 Πιὸ
συγκεκριμένα, πολλὲς προοπτικὲς μελέτες ἀναδεικνύουν ὅτι ἡ ἐλαφριὰ πρὸς μέτρια κατανάλωση
ἀλκοὸλ μπορεῖ νὰ μειώσει τὸν κίνδυνο ἀνάπτυξης
καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ
ὑπέρμετρη κατανάλωση ἔχει συνδεθεῖ μὲ αὐξημένο κίνδυνο ἐμφάνισης τοῦ συνδρόμου αὐτοῦ. Παρ’
ὅλα αὐτά, ὑπάρχουν περιορισμένα στοιχεῖα ποὺ
ὑποστηρίζουν τὶς εὐεργετικὲς δράσεις ἀπὸ τὴν κατανάλωση ἀλκοὸλ στὴ δευτερογενῆ πρόληψη τῆς
καρδιακῆς ἀνεπάρκειας.6
Σὲ πρόσφατη μετα-ανάλυση 8 προοπτικῶν μελετῶν, διερευνήθηκε ἡ σχέση μεταξὺ τῆς κατανάλωσης ἀλκοὸλ καὶ τοῦ κινδύνου γιὰ ΚΑ. Ὁ συνολικὸς
ἀριθμὸς τοῦ δείγματος ἦταν 202.378 καὶ ἡ ἐπίπτωση τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας ἀνερχόταν σὲ 6.211
περιστατικά. Ἀναλυτικότερα, φάνηκε ὅτι ἡ ἐλαφριὰ πρὸς μέτρια κατανάλωση ἀλκοὸλ (<14 μερίδες
ποτοῦ ἢ <168g αἰθανόλης ἀνὰ ἑβδομάδα) ὁδήγησε
σὲ μείωση τοῦ κινδύνου ἐμφάνισης καρδιακῆς ἀνεπάρκειας κατὰ 15%, σὲ σχέση πάντοτε μὲ τοὺς συμμετέχοντες ποὺ δὲν κατανάλωναν ἀλκοόλ.7
Ἡ σχέση τῆς κατανάλωσης ἀλκοὸλ μὲ τὴν ΚΑ
συνιστᾶ ἕνα ἀντικείμενο μελέτης ποὺ ἔχει ἀναδυθεῖ τὰ τελευταῖα ἔτη. Οἱ περισσότερες μελέτες,
ποὺ ἔχουν διεξαχθεῖ μέχρι σήμερα, ἐξετάζουν τὴν
συχνότητα κατανάλωσης ἀλκοὸλ στὴν πρωτογενῆ πρόληψη τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, ἐνῶ
τὰ δεδομένα σὲ ἐπίπεδο δευτερογενοῦς πρόλη-
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ψης εἶναι περιορισμένα.6,8 Συνεπῶς, ὁ σκοπὸς τῆς
παρούσας μελέτης εἶναι ἡ ἐπίδραση τῆς χρόνιας
κατανάλωσης ἀλκοὸλ στὴν δεκαετῆ πρόγνωση
ἀσθενῶν ποὺ ὑπέστησαν ΟΣΣ, λαμβάνοντας ὑπ᾽
ὄψιν διατροφικὲς καὶ συμπεριφοριστικὲς συνήθειες, καρδιαγγειακοὺς παράγοντες κινδύνου,
καθὼς καὶ τὴν ἐμφάνιση συστολικῆς δυσλειτουργίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.

Μεθοδολογία
Ἡ μελέτη Hellenic Heart Failure ἀποτελεῖ μιὰ
προοπτικὴ μελέτη διάρκειας δέκα ἐτῶν, ἡ ὁποία
εἶχε ὡς σκοπὸ τὴν ἀξιολόγηση ποικίλων κοινωνικοδημογραφικῶν, συμπεριφοριστικῶν, κλινικῶν καὶ βιοχημικῶν παραγόντων σὲ ἀσθενεῖς ποὺ
ὑπέστησαν ΟΣΣ. Ἡ παροῦσα μελέτη ἐγκρίθηκε
ἀπὸ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Α΄ Καρδιο
λογικῆς Κλινικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ πραγματοποιήθηκε σύμφωνα μὲ τὴ Διακήρυξη τοῦ Ἐλσίνκι (1989) τοῦ
Παγκόσμιου Ἰατρικοῦ Συνδέσμου. Περισσότερες
λεπτομέρειες ἔχουν περιγραφεῖ καὶ σὲ ἄλλες δημοσιευμένες ἐργασίες τῆς μελέτης καὶ συνοψίζονται ἀκολούθως.9,10,11
Δεῖγμα μελέτης
Ἀπὸ τὸ 2006 ἕως τὸ 2009 ἐντάχθηκαν στὴ μελέτη 1.000 διαδοχικοὶ ἀσθενεῖς μὲ ΟΣΣ, οἱ ὁποῖοι
νοσηλεύτηκαν στὴν Α΄ Καρδιολογικὴ Πανεπιστημιακὴ Κλινικὴ τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν
(Γ.Ν.Α.) Ἱπποκράτειου. Κατὰ τὸν δεκαετῆ ἐπανέλεγχο, ὁ ὁποῖος πραγματοποιήθηκε μεταξὺ τοῦ
2015 καὶ τοῦ 2016, βρέθηκαν 745 ἀσθενεῖς (78%
ἄνδρες, ἡλικίας 64±13 ἐτῶν), γιὰ τοὺς ὁποίους
συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν πορεία
τῆς ὑγείας τους. Ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς αὐτοὺς οἱ 502
παρουσίασαν γιὰ πρώτη φορὰ ΟΣΣ, ἐνῶ οἱ 243
εἶχαν γνωστὸ ἱστορικὸ στεφανιαίας νόσου.
Ἀπὸ τὴ μελέτη ἀποκλείστηκαν οἱ ἀσθενεῖς μὲ
γνωστὰ χρόνια νεοπλασματικὰ καὶ συστηματικὰ
φλεγμονώδη νοσήματα, ἀσθενεῖς ποὺ δὲν ἐπιβίωσαν μετὰ ἀπὸ 48 ὧρες, ἀσθενεῖς μὲ ἀδυναμία ἐπικοινωνίας ἢ/καὶ συνεργασίας, μὲ ἱστορικὸ ἀλκοολισμοῦ καὶ τέλος ἀσθενεῖς μὲ σοβαροῦ βαθμοῦ
ἡπατοπάθεια (κίρρωση).
Διάγνωση ὀξέος στεφανιαίου συνδρόμου
Στὴ μελέτη συμπεριλήφθηκαν μόνο περιστατικὰ μὲ διάγνωση ΟΣΣ (ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυο-
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καρδίου ἢ ἀσταθῆ στηθάγχη). Πιὸ συγκεκριμένα,
τὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου ὁρίστηκε μὲ γνώμονα τὶς τελευταῖες κατευθυντήριες ὁδηγίες,12 ἐνῶ ἡ
ἀσταθὴς στηθάγχη ὁρίστηκε μὲ βάση τὴν ἐμφάνιση ἑνὸς ἢ περισσότερων στηθαγχικῶν ἐπεισοδίων
σὲ συνθῆκες ἠρεμίας ἐντὸς τῶν προηγούμενων 48
ὡρῶν, σὲ ἀντιστοιχία μὲ τὴν κλάση ΙΙΙ τῆς ταξινόμησης κατὰ Braunwald.13
Κλινικὲς καὶ βιοχημικὲς μετρήσεις στὴν ἔναρξη
τῆς μελέτης
Σὲ ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς καταγράφηκε ἕνα λεπτομερὲς ἀτομικὸ καὶ οἰκογενειακὸ ἱστορικό. Οἱ
ἀσθενεῖς ἐρωτήθηκαν γιὰ ἐνδεχόμενη προηγούμενη νοσηλεία ἐξαιτίας καρδιαγγειακῆς νόσου (στεφανιαία νόσο, ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο, ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο). Ἐπιπλέον, ἐκτιμήθηκε
ἡ ὕπαρξη ὑπέρτασης (ἐπίπεδα ἀρτηριακῆς πίεσης
> 140/90mmHg), ὑπερχοληστερολαιμίας (ἐπίπεδα
χοληστερόλης πλάσματος >200mg/dL) καὶ σακχαρώδους διαβήτη (ἐπίπεδα γλυκόζης νηστείας
>125mg/dL). Τέλος, συλλέχθηκαν πληροφορίες
γιὰ τὴ λήψη φαρμάκων ἢ γιὰ τὴν τήρηση κάποιας
εἰδικῆς δίαιτας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν παραπάνω.
Δημογραφικά, ἀνθρωπομετρικὰ καὶ συμπεριφοριστικὰ χαρακτηριστικὰ στὴν ἔναρξη τῆς μελέτης
Στὰ δημογραφικὰ χαρακτηριστικὰ ἐντάχθηκαν ἡ ἡλικία καὶ τὸ φῦλο τῶν ἀσθενῶν. Ἀναφορικὰ μὲ τὰ ἀνθρωπομετρικά, τὸ βάρος (kg) καὶ τὸ
ὕψος (cm) ἀξιολογήθηκαν μὲ βάση τὰ λεγόμενα
τῶν ἀσθενῶν, καθότι λόγῳ τῆς ἐπιβαρυμένης κατάστασής τους ἦταν δύσκολη ἡ πραγματοποίηση μετρήσεων. Τὰ παραπάνω ἀξιολογήθηκαν μὲ
ἀκρίβεια 100g καὶ 0,5cm ἀντίστοιχα. Πέρα ἀπὸ
αὐτά, ὑπολογίστηκε ὁ Δείκτης Μάζας Σώματος
(ΔΜΣ) μέσῳ τοῦ τύπου (Βάρος)/(Ὕψος)2 (Βάρος:
kg καὶ Ὕψος: m).
Γιὰ τὴν καταγραφὴ τῆς κατανάλωσης ἀλκοὸλ
χρησιμοποιήθηκε ἔγκυρο ἡμιποσοτικὸ ἐρωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Ἡ
κατανάλωση ἀλκοὸλ μετρήθηκε ἀνὰ ποτήρι χωρητικότητας 100 mL, στὸ ὁποῖο θεωρήθηκε ὅτι
ἡ συγκέντρωση τῆς αἰθανόλης εἶναι 12g. Ἡ ἡμερήσια συχνότητα κατανάλωσης χωρίστηκε σὲ
τρεῖς κατηγορίες: μηδενικὴ κατανάλωση, ἐλαφριὰ
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πρὸς μέτρια κατανάλωση (1-2 ποτήρια/ἡμέρα)
καὶ ὑπέρμετρη κατανάλωση (≥3 ποτήρια/ἡμέρα).
Τέλος, οἱ ἀσθενεῖς ἐρωτήθηκαν γιὰ τὸ εἶδος ἀλκοολούχου ποτοῦ ποὺ κατανάλωναν (μπύρα,
κόκκινο κρασί, λευκὸ κρασί, οὐίσκι, βότκα, οὖζο,
τσίπουρο).
Ὡς φυσικὰ δραστήρια ἄτομα ὁρίστηκαν οἱ
ἀσθενεῖς ποὺ συμμετεῖχαν σὲ ὁποιαδήποτε μορφὴ
ἄσκησης, εἴτε ψυχαγωγικὰ εἴτε ἐπαγγελματικά,
γιὰ τουλάχιστον μιὰ φορὰ τὴν ἑβδομάδα στὴ διάρκεια ἑνὸς ἔτους. Οἱ ὑπόλοιποι ἀσθενεῖς θεωρήθηκε ὅτι ἔχουν μιὰ καθιστικὴ ζωή. Ὡς ἐνεργοὶ
καπνιστὲς ὁρίστηκαν αὐτοὶ ποὺ κάπνιζαν τουλάχιστον ἕνα τσιγάρο τὴν ἡμέρα ἢ ὅσοι διέκοψαν
τὸ κάπνισμα μέσα στοὺς προηγούμενους δώδεκα
μῆνες. Τέλος, ὁ βαθμὸς προσκόλλησης στὸ μεσογειακὸ διατροφικὸ πρότυπο ἐκτιμήθηκε μέσῳ τοῦ
δείκτη MedDietScore (εὖρος τιμῶν 0-55).14
Καταληκτικὰ σημεῖα στὴ δεκαετία
Ὡς καταληκτικὰ σημεῖα τῆς μελέτης ὁρίστηκαν τὸ μικτὸ σημεῖο θανάτου (θάνατος ἀπὸ καρδιαγγειακὴ νόσο ἢ ἄλλη αἰτία) καὶ ἡ ἐπανανοσηλεία λόγῳ μὴ θανατηφόρου ΟΣΣ.
Στατιστικὴ ἀνάλυση
Οἱ συνεχεῖς μεταβλητὲς παρουσιάζονται μὲ
τὴ μορφὴ μέσου ὅρου ± τυπικῆς ἀπόκλισης, ἐνῶ
οἱ κατηγορικὲς μεταβλητὲς παρουσιάζονται ὡς
σχετικὲς συχνότητες (%). Οἱ συσχετίσεις ἀνάμεσα
στὶς συνεχεῖς μεταβλητές, οἱ ὁποῖες ἀκολουθοῦσαν τὴν κανονικὴ κατανομὴ (Δείκτης Μάζας Σώματος, MedDietScore, κλάσμα ἐξώθησης, γλυκόζης
νηστείας καὶ ἡλικία) ἐκτιμήθηκαν μὲ τὸ στατιστικὸ κριτήριο t-test τοῦ Student γιὰ ἀνεξάρτητα
δείγματα. Ὁ ἔλεγχος γιὰ τὴν κατανομὴ πραγματοποιήθηκε μὲ τὸ P-P plot καὶ ἡ ἰσότητα τῶν διακυμάνσεων μὲ τὸ Levene’s test. Γιὰ τὶς ἀντίστοιχες
συσχετίσεις τῶν κατηγορικῶν μεταβλητῶν (μηδενική, ἐλαφριὰ πρὸς μέτρια καὶ ὑπέρμετρη κατανάλωση ἀλκοόλ, φῦλο, φυσικὴ δραστηριότητα,
ἐνεργοὶ καπνιστές, ἱστορικὸ ὑπέρτασης, ὑπερχοληστερολαιμίας καὶ σακχαρώδους διαβήτη καὶ
οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ καρδιαγγειακῆς νόσου)
χρησιμοποιήθηκε τὸ στατιστικὸ κριτήριο Χ2 τοῦ
Pearson.
Ἡ ἐκτίμηση τῆς δεκαετοῦς πρόγνωσης ΟΣΣ
σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΚΑ ἔγινε μέσῳ μοντέλων πολλα-
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πλῆς λογιστικῆς παλινδρόμησης σύμφωνα μὲ τὴ
συχνότητα κατανάλωσης ἀλκοόλ. Ὑπ᾽ ὄψιν λήφθηκαν κοινωνικοδημογραφικά, κλινικὰ καὶ συμ
περιφοριστικὰ χαρακτηριστικά τῶν ἀσθενῶν τοῦ
δείγματος. Τὰ ἀποτελέσματα παρουσιάζονται ὡς
σχετικὸς λόγος (ΣΛ) μαζὶ μὲ τὰ 95% διαστήματα
ἐμπιστοσύνης (95%ΔΕ). Οἱ στατιστικὲς ἀναλύσεις
πραγματοποιήθηκαν στὸ SPSS 18 (IBM SPSS inc;
Ἀθήνα, Ἑλλάδα).

Ἀποτελέσματα
Ἀπὸ τὰ 745 ἄτομα, ποὺ βρέθηκαν κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς δεκαετίας, τὰ 408 (ἄνδρες: 75%,
p=0.04) ἐκδήλωσαν ΟΣΣ. Ἡ στατιστικὴ ἀνάλυση, ἀναφορικὰ μὲ τὴ συχνότητα κατανάλωσης
ἀλκοὸλ στὴν ἀρχὴ τῆς μελέτης, ἔδειξε ὅτι τὸ 57%
τῶν ἀσθενῶν δήλωσε μηδενικὴ κατανάλωση, τὸ
30% μιὰ ἐλαφριὰ πρὸς μέτρια κατανάλωση (1-2
μερίδες ποτοῦ ἢ 12-24g αἰθανόλης ἀνὰ ἡμέρα)
καὶ τὸ 13% ὑπέρμετρη κατανάλωση (≥3 μερίδες
ποτοῦ ἢ (≥36g αἰθανόλης ἀνὰ ἡμέρα). Στὸν Πίνακα 1 παρουσιάζονται τὰ κοινωνικοδημογραφικά,
κλινικὰ καὶ συμπεριφοριστικὰ χαρακτηριστικὰ
τῶν δύο ὁμάδων, τὰ ὁποῖα ἔχουν χωριστεῖ μὲ
βάση τὴν πρόκληση ἢ μὴ νέου ΟΣΣ στὴ δεκαετία.
Ὅσον ἀφορᾶ στὶς συχνότητες κατανάλωσης ἀλκοὸλ (μηδενική, ἐλαφριὰ πρὸς μέτρια καὶ ὑπέρμετρη), αὐτὲς δὲν φάνηκε νὰ διαφέρουν μεταξὺ τῶν
ἀσθενῶν ποὺ ἐκδήλωσαν ἢ ὄχι ΟΣΣ. Οἱ ἀσθενεῖς
μὲ ΟΣΣ, σὲ ἀντίθεση μὲ ἐκείνους ποὺ δὲν τὸ ἐκδήλωσαν, εἶχαν μεγαλύτερο μέσο ὄρο ἡλικίας καὶ
γλυκόζης νηστείας καὶ μεγαλύτερη πιθανότητα νὰ
ἔχουν συστολικὴ δυσλειτουργία ἀριστερῆς κοιλίας, σακχαρώδη διαβήτη, ἀρτηριακὴ ὑπέρταση
καθὼς καὶ μιὰ καθιστικὴ ζωή. Ἀντίθετα, παρουσίασαν μικρότερο κλάσμα ἐξώθησης καὶ εἶχαν μικρότερη πιθανότητα νὰ εἶναι ἄντρες καὶ νὰ ἔχουν
ὑποβληθεῖ σὲ ἐπαναιμάτωση. Καμία στατιστικὰ
σημαντικὴ διαφορὰ δὲν παρατηρήθηκε ἀνάμεσα
στὶς δύο ὑποομάδες ὡς πρὸς τὰ ὑπόλοιπα χαρακτηριστικά.
Στὸν Πίνακα 2 παρουσιάζεται ἡ σχέση ἀνάμεσα στὴ συχνότητα κατανάλωσης ἀλκοὸλ καὶ
τὸν δεκαετῆ κίνδυνο πρόκλησης νέου ΟΣΣ. Ὅπως
παρατηρεῖται, οἱ ἀσθενεῖς ποὺ εἶχαν ἐλαφριὰ
πρὸς μέτρια κατανάλωση ἀλκοὸλ εἶχαν 37% μικρότερο κίνδυνο πρόκλησης τοῦ συνδρόμου στὴν
δεκαετία, συγκριτικὰ μὲ αὐτοὺς ποὺ κατανάλω-
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ναν ὑπέρμετρα ἀλκοὸλ (p=0.054). Σχετικὰ μὲ τὴν
μηδενικὴ κατανάλωση ἀλκοόλ, δὲν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικὰ σημαντικὴ σχέση ὡς πρὸς
τὴν πρόκληση ἢ μὴ νέου ΟΣΣ στὴν δεκαετία, συγ
κριτικὰ μὲ τὴν ὑπέρμετρη κατανάλωση. Ὑπ᾽ ὄψιν
λήφθηκαν ἡ ἡλικία, τὸ φῦλο, ὁ δείκτης μάζας σώματος, τὸ ἱστορικὸ ὑπέρτασης καὶ ὑπερχοληστερολαιμίας, ἡ γλυκόζη νηστείας, τὸ κλάσμα ἐξώθησης, ἡ φυσικὴ δραστηριότητα καὶ τὸ κάπνισμα.
Ὡστόσο, δὲν φάνηκε νὰ ὑπάρχει στατιστικὰ σημαντικὴ διαφορὰ μεταξὺ τῆς ἐλαφριὰς πρὸς μέτριας κατανάλωσης καὶ τῆς μηδενικῆς κατανάλωσης
ἀλκοὸλ ἀναφορικὰ μὲ πρόκληση νέου ΟΣΣ στὴν
δεκαετία. Ἀκόμη, ὕστερα ἀπὸ διερεύνηση δὲν
προέκυψε κάποια στατιστικὰ σημαντικὴ σχέση
μεταξὺ συγκεκριμένων ἀλκοολούχων ποτῶν καὶ
τοῦ μειωμένου κινδύνου ἐμφάνισης ΟΣΣ. Τέλος,
δὲν παρατηρήθηκε στατιστικὰ σημαντικὴ σχέση
ἀναφορικὰ μὲ τὴν κατανάλωση ἀλκοόλ, οὔτε
στὴν ὁμάδα μὲ ἱστορικὸ ΟΣΣ, ἀλλὰ οὔτε καὶ στὴν
ὁμάδα μὲ πρωτοεμφανιζόμενο ΟΣΣ.

Συζήτηση
Τὰ εὐρήματα τῆς συγκεκριμένης ἐργασίας
ἀναδεικνύουν ὅτι ἡ ἐλαφριὰ πρὸς μέτρια κατανάλωση ἀλκοὸλ (1-2 μερίδες ποτοῦ ἢ 12-24g αἰθανόλης ἀνὰ ἡμέρα) σχετίζεται μὲ χαμηλότερο κίνδυνο
ἐμφάνισης νέου ἐπεισοδίου ΟΣΣ σὲ ἀσθενεῖς μὲ
ΚΑ στὴν 10ετία, συγκριτικὰ μὲ τὴν ὑπέρμετρη κατανάλωση. Ἀκόμη πιὸ σημαντικὸ εἶναι τὸ εὔρημα
ποὺ θέλει τὴν τακτικὴ ἐλαφριὰ πρὸς μέτρια κατανάλωση ἀλκοόλ, ὡς διατροφικὴ συνήθεια, νὰ
μὴ διαφέρει στατιστικὰ σημαντικὰ μὲ τὴ μηδενικὴ
κατανάλωση, ὡς πρὸς τὴν πρόγνωση ΟΣΣ. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τοὺς ὑπάρχοντες περιορισμούς, ἡ
μελέτη αὐτὴ βασίζεται σὲ προοπτικὸ σχεδιασμὸ
καὶ τὰ ἀποτελέσματά της θὰ μποροῦσαν νὰ διαδραματίσουν σημαντικὸ ρόλο στὴν δευτερογενῆ
πρόληψη στεφανιαίων ἀσθενῶν μὲ ΚΑ καθότι
προβάλλουν τὸ ἀλκοὸλ ὡς ἀντικείμενο περαιτέρω ἔρευνας στὸ πλαίσιο διαχείρισης τῆς νόσου.
Στὴν βιβλιογραφία ἔχουν ἀποδοθεῖ πολλοὶ
πιθανοὶ μηχανισμοὶ γιὰ τὴν δράση τῆς ἐλαφριᾶς
πρὸς μέτριας κατανάλωσης ἀλκοὸλ στὴν ΚΑ
καὶ γενικότερα στὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα,
οἱ ὁποῖοι στοχεύουν κυρίως στὴν ἀντιμετώπιση
τῶν παραγόντων κινδύνου αὐτῶν. Κάποιοι ἀπὸ
αὐτοὺς ἔχουν μελετηθεῖ περισσότερο, ἐνῶ κάποιοι
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Πίνακας 1: Κοινωνικοδημογραφικά, κλινικὰ καὶ συμπεριφοριστικὰ χαρακτηριστικὰ ἀσθενῶν μὲ ΟΣΣ,
στὴν ἔναρξη τῆς μελέτης

Σύνολο

Ἐπεισόδιο ΟΣΣ στὴ 10ετία
Ναι

Όχι

n=745

n=408

n=337

Κατανάλωση ἀλκοόλ, %

44

45

43

0.58

Μηδενική κατανάλωση ἀλκοόλ, %

57

55

59

0.21

Ἐλαφριά-μέτρια κατανάλωση ἀλκοόλ, %

30

33

26

0.21

Ὑπέρμετρη κατανάλωση ἀλκοόλ, %

13

12

15

0.21

65 (13)

68 (12)

62 (13)

0.00

78

75

81

0.04

43.2 (11.1)

41.2 (11,4)

45.6 (10.2)

0.00

Ἐπαναιμάτωση (%)

59

53

66

0.00

Συστολική δυσλειτουργία ἀριστερῆς κοιλίας (%)

47

52

35

0.00

28.06 (5)

27.70 (4.65)

28.53 (5.38)

0.06

18.36 (4.18)

18.17 (4.34)

18.6 (3,94)

0.38

Φυσική δραστηριότητα, %

60

55

65

0.02

Kάπνισμα, %

70

68

73

0.22

Ἱστορικό ὑπέρτασης, %

63

67

59

0.03

Ἱστορικό ὑπερχοληστερολαιμίας, %

80

78

82

0.28

Ἱστορικό σακχαρώδους διαβήτη, %

62

67

56

0.002

157.31 (83.54)

165.73 (91.2)

147.33 (72.31)

0.002

40

42

39

0.38

Παράγοντες στὴν ἔναρξη τῆς μελέτης

Ὑλικία, ἔτη (ΤΑ)
Ἄντρες, %
Κλάσμα ἐξώθησης, % (ΤΑ)

Δείκτης Μάζας Σώματος, kg/m2 (ΤΑ)
MedDietScore, εὖρος 0-55 (ΤΑ)

Γλυκόζη νηστείας, mg/dl, (TA)
Οἰκογενειακό ἱστορικὸ καρδιαγγειακῆς
νόσου, %

P

Ἡ παρουσίαση τῶν δεδομένων γίνεται μὲ τὴν χρήση μέσου ὅρου (τυπικῆς ἀπόκλισης. Οἱ τιμὲς p-value λήφθηκαν χρησιμοποιώντας τὸ στατιστικὸ κριτήριο Students’ t-test γιὰ ἀνεξάρτητα δείγματα γιὰ τὶς μεταβλητὲς ἡλικία, δείκτης μάζας σώματος, MedDietScore, γλυκόζη νηστείας καὶ κλάσμα ἐξώθησης καὶ τὸ στατιστικὸ κριτήριο
Pearson’s chi square γιὰ τὶς μεταβλητὲς κατανάλωση ἀλκοόλ, φῦλο, φυσικὴ δραστηριότητα, κάπνισμα, συστολικὴ δυσλειτουργία ἀριστερῆς κοιλίας, ἐπαναιμάτωση, ἱστορικὸ ὑπέρτασης, ὑπερχοληστερολαιμίας, σακχαρώδους
διαβήτη καὶ οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ καρδιαγγειακῆς νόσου.

ἄλλοι χρειάζονται περισσότερη διερεύνηση. Ἀρχικὰ ἔχει ἐπανειλημμένως φανεῖ, ὅτι ἡ κατανάλωση ἀλκοὸλ ἐπιδρᾶ στὸ λιπιδαιμικὸ προφίλ. Ἀπὸ
πρόσφατη μετα-ανάλυση φάνηκε ὅτι ἡ μέτρια
κατανάλωση ἀλκοὸλ συσχετίστηκε μὲ αὐξημένη
συγκέντρωση λιποπρωτεΐνης ὑψηλῆς πυκνότητας

(HDL).15 Ἡ δράση αὐτὴ φαίνεται ὅτι ὀφείλεται
στὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ μεταφορᾶς τῶν HDL
ἀπολιποπρωτεϊνῶν apo A-I καὶ apo A-II, κυρίως
ἀπὸ τὸ ἧπαρ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλους ἱστοὺς πρὸς τὸ
πλάσμα τοῦ αἵματος, αὐξάνοντας ἔτσι τὰ ἐπίπεδα
τῆς HDL.16 Ἄλλη μιὰ μετα-ανάλυση ὑποδεικνύει
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Πίνακας 2: Ἀποτελέσματα ἀπὸ πολυπαραγοντικὸ μοντέλο λογιστικῆς παλινδρόμησης, τὸ ὁποῖο ἐκτιμᾶ τὴν
δεκαετῆ πρόγνωση ΟΣΣ σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΚΑ σύμφωνα μὲ τὴν συχνότητα κατανάλωσης ἀλκοὸλ (n=745)

Μοντέλο 1

Μοντέλο 2

Μοντέλο 3

Παράγοντες στὴν ἔναρξη τῆς μελέτης

Odds ratio (95% Ι)

Odds Ratio (95% Ι)

Odds ratio (95% Ι)

Μηδενική vs ὑπέρμετρη κατανάλωση

0.70 (0.54,1.35)

0.91 (0.47,1.73)

0.86 (0.45,1.66)

Ἐλαφριά-μέτρια vs ὑπέρμετρη κατανάλωση

0.64 (0.42,0.98)

0.65 (0.41,1.03)

0.63 (0.40,1.01)

Ἡλικία (ἀνὰ ἔτος)

1.04 (1.03,1.06)

1.04 (1.02,1.05)

1.04 (1.02,1.05)

Ἄνδρες φῦλο (ναὶ/ὄχι)

0.86 (0.54,1.35)

0.90 (0.55,1.45)

0.99 (0.60,1.62)

Δείκτης Μάζας Σώματος (ἀνὰ 1 kg/m2)		

0.98 (0.94,1.02)

0.97 (0.93,1.01)

Ἱστορικό ὑπέρτασης(ναὶ/ὄχι)		

1.35 (0.88,2.06)

1.36 (0.89,2.09)

Ἱστορικό ὑπερχοληστερολαιμίας(ναὶ/ὄχι)		

1.00 (0.61,1.63)

1.11 (0.67,1.83)

Γλυκόζη νηστείας (ἀνὰ 1 mg/dl)		

1.00 (0.998,1.004)

1.00 (0.998,1.004)

Κλάσμα ἐξώθησης (ἀνὰ 1%)		

0.97 (0.95,0.98)

0.97 (0.95,0.99)

Φυσική δραστηριότητα (ναὶ/ὄχι)			

0.69 (0.46,1.05)

Κάπνισμα (ναὶ/ὄχι)			

0.93 (0.59,1.44)

ὅτι ἡ μέτρια κατανάλωση ἀλκοὸλ ἔχει συσχετιστεῖ μὲ μειωμένο κίνδυνο ἐμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη,17 καθὼς ἔχει βρεθεῖ ὅτι αὐξάνει τὴν
ἰνσουλινοευαισθησία.18 Ἀντίστοιχα, πρόσφατη
μελέτη ἀνέδειξε τὰ ἴδια ἀποτελέσματα, ὅμως μόνο
γιὰ ἄτομα ποὺ κατανάλωναν κρασὶ καὶ μπύρα.19
Σὲ προαναφερθεῖσα μετα-ανάλυση φάνηκε ὅτι ἡ
μέτρια κατανάλωση ἀλκοὸλ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει
σὲ μειωμένα ἐπίπεδα ἰνωδογόνου.15 Ἐπιπρόσθετα, ὑπάρχουν ἐπιστημονικὰ δεδομένα, τὰ ὁποῖα
ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ μέτρια κατανάλωση ἀλκοὸλ
μπορεῖ νὰ βελτιώσει τὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία, νὰ ἀναστείλει τὴν φλεγμονή, νὰ ἐπηρεάσει
τὴν συσσώρευση αἱμοπεταλίων καὶ ἄλλων πηκτικῶν παραγόντων καὶ νὰ αὐξήσει τὴν συγκέντρωση τοῦ κολπικοῦ νατριουρητικοῦ πεπτιδίου στὸ
αἷμα.6 Ἡ προοπτικὴ μελέτη ΑΤΤΙΚΗ ἀνέδειξε μιὰ
σχέση τύπου J μεταξὺ τῆς κατανάλωσης ἀλκοὸλ
καὶ ὁρισμένων βιοδεικτῶν (ὁλικὴ χοληστερόλη,
HDL, ἀπολιποπρωτεΐνες Α1 καὶ B, τριγλυκερίδια,
γλυκόζη νηστείας, ὁμοκυστεΐνη καὶ C-ἀντιδρώσα
πρωτεΐνη). Οἱ πιὸ εὐεργετικὲς τιμὲς τῶν παραπάνω παρατηρήθηκαν ὅταν ἡ κατανάλωση ἀλκοὸλ

κυμαινόταν ἀπὸ 100-200 mL (12% αἰθανόλη).20,21
Λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν ὅλα τὰ παραπάνω, ἀναμένεται ὅτι ἡ μέτρια κατανάλωση ἀλκοὸλ ὁδηγεῖ
σὲ μειωμένο κίνδυνο ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὴν βασικότερη αἰτία πρόκλησης τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Πρόσφατη
μετα-ανάλυση ὑποστηρίζει αὐτὴν τὴν ὑπόθεση.22
Τέλος, εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ὅλες οἱ
παραπάνω εὐεργετικὲς δράσεις τοῦ ἀλκοὸλ φαίνεται νὰ ἐξασθενοῦν μέσα σὲ 24 ὧρες.4 Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει ὅτι οἱ θετικὲς αὐτὲς ἐπιδράσεις
ἀφοροῦν ἄτομα στὰ ὁποῖα ἔχουν μιὰ σταθερὴ
κατανάλωση ἀλκοὸλ (ἐλαφριὰ ἢ μέτρια) καὶ ὄχι
ἄτομα τὰ ὁποῖα τὸ καταναλώνουν περιστασιακά.
Πάραυτα, τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα, ποὺ
ἐξετάζουν τὴν κατανάλωση ἀλκοὸλ στὴ δευτερογενῆ πρόληψη τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, εἶναι
περιορισμένα. Ἡ πολυκεντρική, διπλὰ τυφλὴ τυχαιοποιημένη κλινικὴ μελέτη (GISSI-HF) διερεύνησε σὲ ἀσθενεῖς μὲ χρόνια ΚΑ τὴ συνδυαστικὴ
ἐπίδραση τῆς ἡμερήσιας χορήγησης 1g ω-3 πολυακόρεστων λιπαρῶν ὀξέων σὲ 3.494 ἀσθενεῖς ἢ
εἰκονικοῦ φάρμακου σὲ 3.481 ἀσθενεῖς, καθὼς
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καὶ τὴν ἐπίδραση τῆς ἡμερήσιας χορήγησης 10mg
ροσουβαστατίνης σὲ 2.285 ἀσθενεῖς ἢ εἰκονικοῦ
φάρμακου σὲ 2.289 ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι πληροῦσαν τὰ κριτήρια γιὰ τὴν λήψη στατίνης. Ἐπιπρόσθετα μελετήθηκε καὶ ἡ πιθανὴ συσχέτιση τῆς
κατανάλωσης κρασιοῦ μὲ τὴν κλινικὴ ἔκβαση
τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν. Οἱ ἀσθενεῖς χωρίστηκαν σὲ
τέσσερεις ὁμάδες μὲ βάση τὴν συχνότητα κατανάλωσης κρασιοῦ, δηλαδὴ μηδενική, περιστασιακή, ἐλαφριὰ πρὸς μέτρια (1-2 ποτήρια κρασιοῦ/ἡμέρα) καὶ ὑπέρμετρη (≥3 ποτήρια κρασιοῦ/
ἡμέρα) κατανάλωση. Τὰ ἀποτελέσματα ἔδειξαν
ὅτι οἱ ἀσθενεῖς μὲ ΚΑ, ποὺ εἶχαν μιὰ μέτρια κατανάλωση κρασιοῦ (1-2 ποτήρια κρασιοῦ/ἡμέρα),
παρουσίαζαν σημαντικὰ καλύτερη ἀντίληψη γιὰ
τὴν ὑγεία τους, μικρότερο ἐπιπολασμὸ κατάθλιψης καὶ μειωμένη ἀγγειακὴ φλεγμονή. Ὡστόσο,
αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα δὲν φάνηκε νὰ βελτιώνονται περαιτέρω στὰ τέσσερα χρόνια τῆς κλινικῆς
δοκιμῆς.23 Παρομοίως, ἄλλη μία πολυκεντρική,
διπλὰ τυφλὴ τυχαιοποιημένη κλινικὴ μελέτη μὲ
εἰκονικὸ φάρμακο (PHS II) μελέτησε τὴν ἐπίδραση τριῶν σκευασμάτων διατροφῆς (Βιταμίνη Ε,
Βιταμίνη C καὶ σκεύασμα πολυβιταμινῶν) στὴν
πρωτογενῆ πρόληψη τῶν καρδιαγγειακῶν παθήσεων σὲ ἀμερικανοὺς ἄνδρες ἰατρούς. Ἐπιπλέον
ἐξετάστηκε, ἂν ἡ κατανάλωση ἀλκοὸλ συσχετίζεται μὲ μειωμένο κίνδυνο θανάτου σὲ 449 ἄνδρες
ἀσθενεῖς μὲ ΚΑ. Προσδιορίστηκε ἡ ποσότητα κατανάλωσης μπύρας (ποτήρι, μπουκάλι), κρασιοῦ
(ποτήρι τῶν 120ml) λικέρ, οὐίσκι, τζίν, βότκα καὶ
ἄλλα (ποτήρι, σφηνάκι). Οἱ ἀσθενεῖς κατηγοριοποιήθηκαν σὲ 4 ὁμάδες ἀνάλογα μὲ τὴν συχνότητα κατανάλωσης ἀλκοὸλ (μηδενικὴ κατανάλωση,
<1 μερίδα ποτοῦ/ἡμέρα, 1-2 μερίδες ποτοῦ/ἡμέρα
καὶ >3 μερίδες ποτοῦ/ἡμέρα). Βρέθηκε ὅτι ὑπάρχει μιὰ σχέση τύπου J μεταξὺ τῆς κατανάλωσης
ἀλκοὸλ καὶ τῆς θνησιμότητας σὲ ἄνδρες ἀσθενεῖς
μὲ ΚΑ, χωρὶς ὅμως νὰ συσχετίζεται ταυτόχρονα
μὲ κάποιο συγκεκριμένο τύπο ἀλκοὸλ (κρασί,
μπύρα, ἀποστάγματα). Εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ κίνδυνος ἦταν στατιστικὰ σημαντικὰ
μειωμένος κατὰ 40% [(95%ΔΕ) (0.40,0.88)] μόνο
στὰ ἄτομα ποὺ κατανάλωναν 1-2 μερίδες ποτοῦ/
ἡμέρα.24 Τέλος, στὴν προοπτικὴ μελέτη OPTIMAL,
ἡ ὁποία διήρκησε περίπου 3 ἔτη, ἐκτίμησε τὴν
σχέση τῆς κατανάλωσης ἀλκοὸλ μὲ τὴν θνησιμότητα ἀπὸ κάθε αἰτία, τὴν καρδιαγγειακὴ θνησι-
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μότητα καὶ τὴν νοσηλεία μετὰ ἀπὸ ἔμφραγμα τοῦ
μυοκαρδίου σὲ 5.477 ἀσθενεῖς μὲ ΚΑ. Οἱ ἀσθενεῖς
χωρίστηκαν σὲ τρεῖς ὁμάδες μὲ βάση τὴν συχνότητα κατανάλωσης ἀλκοόλ: μηδενική, μέτρια (1-7
μερίδες ποτοῦ τὴν ἑβδομάδα) καὶ ὑπέρμετρη (>7
μερίδες ποτοῦ/ἑβδομάδα) κατανάλωση. Συμπερασματικά, ὕστερα ἀπὸ προσαρμογὴ σὲ ἡλικία
καὶ τὸ κάπνισμα, φάνηκε ὅτι ἡ μέτρια κατανάλωση ἀλκοὸλ (1-7 μερίδες ποτοῦ τὴν ἑβδομάδα)
ὁδήγησε σὲ μειωμένο κίνδυνο θανάτου ἀπὸ κάθε
αἰτία κατὰ 24% [(95%ΔΕ) (0.66–0.88)], καρδιαγγειακοῦ θανάτου κατὰ 26% καὶ ἐπανανοσηλείας
λόγῳ ἐμφάνισης ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου
κατὰ 8%, σὲ σύγκριση μὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν κατανάλωναν ἀλκοόλ. Δὲν παρατηρήθηκε νὰ ὑπάρχει
σημαντικὴ σχέση μεταξὺ τῆς ὑπέρμετρης καὶ τῆς
μηδενικῆς κατανάλωσης ἀλκοὸλ στὴν ἐπιβίωση
τῶν ἀσθενῶν.25
Ὡστόσο, ὑπάρχουν μελέτες οἱ ὁποῖες δὲν κατέληξαν σὲ συσχέτιση μεταξὺ τῆς ἐλαφριᾶς πρὸς
μέτριας κατανάλωσης ἀλκοὸλ καὶ τῆς καλύτερης
ἔκβασης τῶν ἀσθενῶν μὲ ΚΑ. Στὴν προοπτικὴ μελέτη OGRC διερευνήθηκε ἡ ἐπίδραση τῆς μέτριας
κατανάλωσης ἀλκοὸλ στὴν δωδεκαετῆ θνησιμότητα σὲ 947 ἀσθενεῖς μὲ ἢ χωρὶς χρόνια ΚΑ. Οἱ
ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι κατανάλωναν ἀλκοὸλ (42%),
χωρίστηκαν σὲ ὁμάδες μὲ βάση τὴν ποσότητα
κατανάλωσης κρασιοῦ (≤250mL, 251-500mL,
>500mL, μὲ περιεκτικότητα σὲ αἰθανόλη περίπου
12%) ἀνὰ ἡμέρα. Ἀσθενεῖς, ποὺ κατανάλωναν
μπύρα ἢ λικέρ, ἀποκλείστηκαν ἀπὸ τὴν ἀνάλυση. Προέκυψε ὅτι ἡ μέτρια κατανάλωση κρασιοῦ
(≤250mL/ἡμέρα) συσχετίστηκε μὲ 21% [(95%ΔΕ)
(0.66,0.95)] μικρότερο κίνδυνο θνησιμότητας,
ἀπουσία χρόνιας καρδιακῆς ἀνεπάρκειας καὶ μὲ
29% [(95%ΔΕ) (1.05,1.97)] μεγαλύτερο κίνδυνο
θνησιμότητας, παρουσία καρδιακῆς ἀνεπάρκειας.26 Τέλος, σὲ μιὰ πολυκεντρική, διπλὰ τυφλὴ
τυχαιοποιημένη κλινικὴ μελέτη (SAVE) ἐκτιμήθηκε ἡ ἐπίδραση τῆς κατανάλωσης ἀλκοὸλ στὴν
ἀνάπτυξη συμπτωματικῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας σὲ 2.231 ἀσθενεῖς μὲ συστολικὴ δυσλειτουργία
ἀριστερῆς κοιλίας (κλάσμα ἐξώθησης <40%) μετὰ
ἀπὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου. Οἱ ἀσθενεῖς κατηγοριοποιήθηκαν σὲ ὁμάδες μὲ βάση τὴν κατανάλωση ἀλκοὸλ στὴν ἔναρξη τῆς μελέτης: μηδενική, ἐλαφριὰ πρὸς μέτρια (1-10 μερίδες ποτοῦ/
ἑβδομάδα) καὶ ὑπέρμετρη (>10 μερίδες ποτοῦ/
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ἑβδομάδα) κατανάλωση. Στοιχεῖα γιὰ τὴν κατανάλωση ἀλκοὸλ συλλέχθηκαν καὶ τρεῖς μῆνες
μετὰ τὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου. Βρέθηκε ὅτι
ἡ ἐλαφριὰ πρὸς μέτρια κατανάλωση ἀλκοὸλ σὲ
ἀσθενεῖς μὲ συστολικὴ δυσλειτουργία ἀριστερῆς
κοιλίας δὲν συσχετίστηκε στατιστικὰ σημαντικὰ μὲ αὔξηση ἢ μείωση τοῦ κινδύνου ἀνάπτυξης
καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, συγκριτικὰ μὲ τὴν μηδενικὴ κατανάλωση. Ἀντίστοιχα, καμία στατιστικὰ
σημαντικὴ σχέση δὲν προέκυψε σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν
ὑπέρμετρη κατανάλωση καὶ τὴν ἀνάπτυξη καρδιακῆς ἀνεπάρκειας.27

Περιορισμοὶ
Πέραν τοῦ βασικοῦ δυνατοῦ σημείου τῆς
μελέτης, ποὺ ἀναφέρθηκε παραπάνω, ὑπάρχουν
καὶ ὁρισμένοι περιορισμοί. Ἕνας κύριος περιορισμὸς εἶναι ὅτι ὁ σχεδιασμὸς τῆς μελέτης δὲν ἐπιτρέπει τὴν διερεύνηση τῆς κατανάλωσης ἀλκοὸλ
σὲ ἐπίπεδο μηχανισμῶν καὶ ἔτσι δὲν μποροῦν νὰ
ἐξαχθοῦν ἀποτελέσματα δράσης–ἀντίδρασης.
Ἀκόμα, ἕναν περιορισμὸ ἀποτελεῖ ἡ πιθανὴ ἀλλαγὴ τῶν διατροφικῶν συνηθειῶν, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ἀλκοὸλ κατὰ τὴν δεκαετῆ παρακολούθηση.

Συμπεράσματα
Ἡ συγκεκριμένη ἐργασία ἐνισχύει τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα, ποὺ ὑποδεικνύουν ὅτι ἡ ἐλαφριὰ
πρὸς μέτρια κατανάλωση ἀλκοὸλ συσχετίζεται
μὲ μειωμένο κίνδυνο ἐμφάνισης ΟΣΣ σὲ ἀσθενεῖς
μὲ ΚΑ. Τὰ παραπάνω εὑρήματα προτείνουν ὅτι
ἀσθενεῖς μὲ ΚΑ, ποὺ καταναλώνουν ὑπέρμετρα
ἀλκοόλ, ἐὰν μειώσουν τὴν κατανάλωση του (σὲ
ἐλαφριὰ ἢ σὲ μέτρια) τότε μποροῦν νὰ ἐπιτύχουν
μιὰ σημαντικὴ μείωση κινδύνου πρόκλησης καρδιαγγειακοῦ συμβάντος. Ἀκόμη, ἡ ἐλαφριὰ πρὸς
μέτρια κατανάλωση ἀλκοὸλ δὲ φάνηκε νὰ διαφέρει στατιστικὰ σημαντικὰ ἀπὸ τὴν μηδενικὴ κατανάλωση κάτι ποὺ πιθανότατα ἐνισχύει τὴν ὑπόθεση περὶ προστατευτικῆς δράσης τῆς ἐλαφριὰς
πρὸς μετρίας κατανάλωσης ἀλκοὸλ σὲ ἐπίπεδο
δευτερογενοῦς πρόληψης καρδιαγγειακῆς νόσου.
Ὡστόσο, δὲν συστήνεται νὰ ξεκινήσει κάποιος νὰ
καταναλώνει ἀλκοὸλ μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὶς πιθανὲς εὐεργετικές του δράσεις. Ὅμως, ἂν ληφθεῖ
ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ,
ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως, κα-
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ταναλώνει ἀλκοόλ, τότε χρήζει μεγάλης σημασίας νὰ μελετηθοῦν περαιτέρω οἱ δράσεις του στὰ
καρδιαγγειακὰ νοσήματα ἀλλὰ καὶ γενικότερα
στὴν ὑγεία.
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