ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

Αὐξημένο σωματικὸ βάρος καὶ
καρδιαγγειακὸς κίνδυνος, ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο, περιβάλλον καὶ ὑγεία
Παῦλος Κ. Τούτουζας
Καθηγητὴς - Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.)

. Ἡ Framingham Heart Study ἔγινε σὲ πρόσωπα ἡλικίας 35-75 ἐτῶν καὶ διήρκησε 44 ἔτη. Οἱ
ἐξετασθέντες ἦσαν ὑπέρβαροι καὶ παχεῖς, μὲ σαφῶς
ὑψηλότερο κίνδυνο νὰ ἐμφανίσουν καρδιαγγειακὴ πάθηση καθ’ ὅλην αὐτὴ τὴν περίοδο, συγκριτικὰ μὲ τοὺς μάρτυρες φυσιολογικοῦ βάρους. Εἶναι
γνωστὸ ὅτι ἡ αὔξηση τοῦ σωματικοῦ βάρους ἔχει
στενὴ σχέση μὲ τὴν αὔξηση νοσήσεως, ἀλλά καὶ
τοῦ κινδύνου αἱφνίδιου θανάτου. Ἐπίσης εἶναι
γνωστό, ὅτι σὲ παχύσαρκους ἡ σχετικὴ χειρουργικὴ θεραπεία (bariatric surgery), πρὸς ἐλάττωση τοῦ σωματικοῦ βάρους, ὁδηγεῖ σὲ μείωση τοῦ
κινδύνου ἐμφάνισης καρδιαγγειακῆς νόσου. Τὸ
πρόβλημα εἶναι ὅτι ἡ θεραπευτικὴ ἐλάττωση τοῦ
σωματικοῦ βάρους συχνὰ ἀνακυκλοῦται, δηλαδὴ
ἀκολουθεῖται ἀπὸ αὔξηση τοῦ σωματικοῦ βάρους
ἢ τάση πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση μὲ διακυμάνσεις τοῦ σωματικοῦ βάρους.
• Σὲ πρόσφατη μελέτη ἐξετάσθηκαν 10.001
ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τὴν
λεγομένη “κακὴ” LDL χοληστερόλη <130mg% μὲ
λήψη ἀτορβαστατίνης σὲ ἡμερήσια ποικίλουσα
δόση 10-80mg. Ἡ παρακολούθηση αὐτῶν ἔγινε
μὲ ἐξετάσεις τὸ πρῶτο ἔτος κατὰ τὸν 3ο, 6ο, 9ο καὶ
12ο μῆνα καὶ, ἀκολούθως, ἄλλα 4 ἔτη κάθε 6 μῆνες.
Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ προσδιορίζοντο οἱ διακυμάνσεις (variability) τοῦ σωματικοῦ βάρους, μὲ
στόχο τὴν ἐκτίμηση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου
στοὺς ὑψηλόβαθμους, ἔναντι ἐκείνων μὲ χαμηλότε-

ρο σωματικὸ βάρος. Ἄλλη ἀνάλυση ἀφοροῦσε στὴ
διερεύνηση τῆς σχέσης μεταξὺ διακύμανσης τοῦ
σωματικοῦ βάρους καὶ ἐπιπλοκῶν. Μὲ τὸν τρόπο
αὐτὸ ἡ ἔρευνα θὰ ἀπαντοῦσε στὸ ἐρώτημα, ἐὰν
ἡ διακύμανση τοῦ σωματικοῦ βάρους εἶναι περισσότερο ἐπιβλαβὴς στὸν παχύσαρκο, ἔναντι προσώπου μὲ φυσιολογικὸ βάρος. Τελικὰ ἀπὸ τοὺς
ἐξετασθέντες, 9.509 εἶχαν τὰ κριτήρια γιὰ νὰ γίνει
ἡ ἐπιδιωκομένη ἐπιστημονικὴ ἀνάλυση. Ὁ μέσος
ὅρος τοῦ σωματικοῦ βάρους τῶν ἐξετασθέντων
ἦταν 85±15 Kg. Ὁ μέσος χρόνος μεταξὺ 1ης καὶ τελευταίας μέτρησης τοῦ σωματικοῦ βάρους ἦταν
4,7 ἔτη καὶ κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ ἔγιναν 12 μετρήσεις. Ἡ μέση ἀπόκλιση τοῦ σωματικοῦ βάρους
(variability) ἦταν 1,76 Kg. Συγκεκριμένα, βρέθηκε
ὅτι στὴ μέγιστη ἀπόκλιση σωματικοῦ βάρους σημειώθηκε αὔξηση τοῦ κινδύνου α) 64% γιὰ στεφανιαῖο ἐπεισόδιο, β) 85% γιὰ ὁποιαδήποτε καρδιαγγειακὴ ἐπιπλοκή, γ) 124% αὔξηση τοῦ κινδύνου
θανάτου, δ) 117% αὔξηση κινδύνου ἐμφράγματος
μυοκαρδίου, ε) 136% τοῦ κινδύνου ἐγκεφαλικοῦ
ἐπεισοδίου, καθὼς ἐπίσης καὶ αὔξηση τοῦ κινδύνου 78% ἐμφάνισης γιὰ πρώτη φορὰ διαβήτη.
Αὐτὰ ὅλα εἶναι ἀνεξάρτητα τῶν παραδοσιακῶν
παραγόντων κινδύνου.
Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι τὸ μέσο σωματικὸ
βάρος εἶναι δείκτης ὁποιουδήποτε στεφανιαίου
καὶ γενικὰ καρδιαγγειακοῦ ἐπεισοδίου καὶ ἐμφράγματος μυοκαρδίου, ὅλα αὐτὰ ἀνεξαρτήτως
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διακυμάνσεως τοῦ σωματικοῦ βάρους καὶ ἀποτελέσματος τῆς θεραπείας. Ἐπίσης, τὸ μέσο σωματικὸ βάρος εἶναι καὶ δείκτης νέας ἐμφάνισης διαβήτη. (S. Bangalore et al, Body-Weight Fluctuations
and Outcomes in Coronary Disease, N Engl J Med
2017;376:1332-40).

. Ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο καὶ ἀντιμετώπιση μὲ stent (retrievable stent). Μὲ τέτοια ἐπέμβαση ἡ λειτουργικὴ κυκλοφορία αἵματος τοὺς πρώτους 3 μῆνες εἶναι σαφῶς καλύτερη ἀπὸ συνήθη
φαρμακευτικὴ θεραπεία. Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ μὲ
τὴ θεραπευτικὴ ἐνδαγγειακὴ θρομβεκτομὴ ἔχει βεβαιωθεῖ σὲ πολλὲς μελέτες.
Κατὰ τὶς διεθνεῖς κατευθυντήριες ὁδηγίες, ἡ
θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση περιλαμβάνει ἐνδοφλέβια χορήγηση ἀλτεπλάσης, ἡ ὁποία πρέπει
νὰ γίνεται ἀμέσως τὶς πρῶτες 6, τὸ πολὺ 8 ὧρες
ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ἐπεισοδίου. Σχετικὴ μελέτη ἐπὶ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου ἔχει δείξει, ὅτι ἡ
ἐνδοφλέβια χορήγηση ἀλτεπλάσης, σὲ ποσοστὸ
>30% τῶν ἀσθενῶν, ἔχει ἐξαιρετικὸ ἀποτέλεσμα
κατὰ τὶς πρῶτες 90 ἡμέρες. Τὰ ἀποτελέσματα εἶναι
σαφῶς θετικὰ τουλάχιστον ἐπὶ δύο ἔτη. Γενικὰ τὸ
ποσοστὸ τῶν ἀσθενῶν μὲ καλὸ ἀποτέλεσμα εἶναι
ὑψηλότερο σὲ ἀσθενεῖς, στοὺς ὁποίους γίνεται
ἐνδαρτηριακὴ θεραπεία συγκριτικὰ μὲ ἄλλους,
στοὺς ὁποίους χορηγήθηκε μόνο ἀλτεπλάση ἐνδοφλεβίως. Μὲ ἄλλα λόγια, ὅπως ἀκριβῶς κινοῦνται
οἱ Καρδιολόγοι πρὸς διόρθωση στένωσης στεφανιαίας ἀρτηρίας μὲ καθετηριασμὸ μπαλόνι-stent,
τὸ ἴδιο περίπου θὰ πρέπει νὰ γίνεται σὲ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο. Καὶ αὐτό, ἰδίως ὅταν ἡ ἔμφραξη
γίνεται σὲ πρόσθια ἀρτηρία τοῦ ἐγκεφάλου. Τὰ
ἱκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα ἐπὶ δύο (2) τουλάχιστον ἔτη ἀποδίδονται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ πάθηση ὀφείλεται σὲ ἀπόφραξη ἔξω- ἢ ἐνδοκρανιακῆς
ἀθηροσκληρυντικῆς ἀρτηρίας. Αὐτὴ ἡ θέση τῶν

ἀρτηριῶν βοηθάει πολὺ στὴν θεραπεία, ἀλλὰ
καὶ τὴν πρόληψη τοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου.
(L.A.van den Berg et al, Two-Year Outcome after
EndovascularTreatment for Acute Ischemic Stroke,
N Engl J Med 2017;376:1341-9).

.

Ἡ ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου ἐπηρεάζεται
πολὺ ἀπὸ τὸ περιβάλλον. Εὐχάριστη θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος συνοδεύεται μὲ ὑγεία τοῦ
ἀνθρώπου. Ὅμως ὑπάρχουν διαταραχὲς σὲ ἔντονες καιρικὲς μεταβολὲς μὲ ὑψηλὲς θερμοκρασίες.
Προσβάλλονται ἰδιαίτερα εὐαίσθητοι ἄνθρωποι,
ὡς οἱ ὑπερήλικες, οἱ φτωχοὶ καὶ βέβαια οἱ πάσχοντες μὲ πρόβλημα ὑγείας. Τὰ χειρότερα συμβαίνουν σὲ χῶρες πτωχές, ὅπου δὲν λαμβάνονται
μέτρα προστασίας σὲ ξηρασίες, πλημμύρες, ἡμέρες
ὑψηλῆς θερμοκρασίας. Ὅσο πιὸ τρωτή, εὔτρωτη
εἶναι μία χώρα, τόσο μεγαλύτερο τὸ πλῆθος τῶν
πασχόντων. Καὶ τὸ ὄζον τῆς ἀτμόσφαιρας βλάπτει, ἐπειδὴ αὐξάνεται σὲ ὑψηλὴ θερμοκρασία καὶ
ἐπηρεάζει τὴ λειτουργία τῶν πνευμόνων, συχνὰ
ἐμφανίζεται βρογχικὸ ἆσθμα. Ἐπιπλέον, αὐτὲς
οἱ καταστάσεις ὁδηγοῦν ἀκόμη καὶ σὲ ἐμφάνιση
νόσου ἀλλεργίας, στὴν ὁποία ὀφείλεται τὸ ἆσθμα.
Ἑπομένως, ζητεῖται προστασία προσβολῆς τοῦ
πληθυσμοῦ ἀπὸ αἰφνίδιες αὐξήσεις τῆς θερμοκρασίας μὲ πυρκαγιές, π.χ. νὰ καίγονται δάση, νὰ
αὐξάνονται οἱ νοσηλεῖες μὲ πνευμονικὲς καὶ καρδιαγγειακὲς παθήσεις. Οἱ τυφῶνες καὶ οἱ πλημμύρες σκοτώνουν κόσμο, ἀλλὰ μία κρατική, θετική,
ἔγκαιρη προστασία σώζει ζωές. Στοὺς αἰῶνες αὐξάνεται σιγὰ-σιγὰ ἡ θερμοκρασία. Τὸν περασμένο
αἰῶνα αὐξήθηκε κατὰ 0,7-1οC . Τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ εἰδικοὶ λένε ὅτι αὐξάνεται περισσότερο. Οἱ
Η.Π.Α. εἶχαν τὴν ὑψηλότερη θερμοκρασία τὰ ἔτη
2012, 2015 καὶ 2016. (D.J. Hunter et al, Preventive
Medicine for the Planet and its Peoples, N Engl J
Med 2017;376:1605-1013).

