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1. Short Sleep Linked to Death in Patients
With Heart Disease, Stroke. Julio FernandezMendoza et al. SLEEP 2017: 31st Annual Meeting
of the Associated Professional Sleep Societies.
Impact of the Metabolic Syndrome on
Mortality is modified by Objective Short
Sleep Duration. Julio Fernandez-Mendoza et
al. JAHA 2017
Ὁ κίνδυνος θανάτου ἀπὸ καρδιαγγειακὰ
αἴτια αὐξάνεται σημαντικὰ σὲ ἐνήλικους ποὺ
κοιμοῦνται λιγότερες ἀπὸ 6 ὧρες ἡμερησίως. Οἱ
ἐρευνητὲς μελέτησαν ἀντικειμενικὰ εὑρήματα
πολυ-υπνογραφικῶν δεδομένων σὲ 1.741 ἄτομα
ποὺ μελετήθηκαν γιὰ περισσότερα ἀπὸ 16 ἔτη.
Ὅσοι κοιμήθηκαν λιγότερες ἀπὸ 6 ὧρες κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς καταγραφῆς εἶχαν 1.8–2.4 φορὲς περισσότερες πιθανότητες γιὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα, συγκριτικὰ μὲ ὅσους κοιμήθηκαν περισσότερες ἀπὸ 6 ὧρες.
Σὲ ἄλλη μελέτη, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ JAHA
στὸ ἴδιο πληθυσμιακὸ δεῖγμα, οἱ ἐρευνητὲς βρῆκαν
πὼς ὁ σχετιζόμενος μὲ τὸ μεταβολικὸ σύνδρομο
κίνδυνος θανάτου ἦταν αὐξημένος σὲ ὅσους εἶχαν
λιγότερες ὧρες ὕπνου.
Οἱ συγγραφεῖς τονίζουν πὼς ἡ μεγάλη διαφορὰ τῆς μελέτης τους βασιζόταν στὶς ὧρες ποὺ
πραγματικὰ κοιμήθηκε ὁ ἀσθενὴς στὸ ἐργαστήριο
καὶ ὄχι σὲ αὐτὲς ποὺ ἀναφέρει ὁ ἴδιος πὼς κοιμᾶται συνήθως.
2. Chocolate intake and risk of clinically apparent
atrial fibrillation: the Danish Diet, Cancer and
Health Study. Mostofsky e. et al. HEART 2017
Τακτικὴ κατανάλωση σοκολάτας πιθανὰ
σχετίζεται μὲ λιγότερες κρίσεις παροξυσμικῆς
κολπικῆς μαρμαρυγῆς. 55.000 ἄτομα ἡλικίας 50

ἕως 64 ἐτῶν, ποὺ συμμετέχουν στὴ μελέτη Danish
Diet, Cancer and Health Study μελετήθηκαν ὡς
πρὸς τὴν κατανάλωση σοκολάτας καὶ τί εἴδους,
καὶ τὶς κρίσεις κολπικῆς μαρμαρυγῆς. Ἡ περίοδος παρακολούθησης ἦταν 13.5 ἔτη, μὲ 3.346 νέα
ἐπεισόδια κολπικῆς μαρμαρυγῆς νὰ καταγράφονται στὸ διάστημα αὐτό. Ἀφοῦ ὑπολογίστηκαν
οἱ ὑπόλοιποι παράγοντες κινδύνου, φάνηκε πὼς
γιὰ τὶς γυναῖκες ἡ κατανάλωση 30γρ. τὴν ἑβδομάδα μείωνε τὶς κρίσεις κολπικῆς μαρμαρυγῆς κατὰ
21%, ἐνῶ στοὺς ἄντρες ἡ κατανάλωση 60-180 γρ.
ἐβδομαδιαίως μείωνε τὶς κρίσεις κατὰ 23%.
Ἡ μελέτη ἦταν ἐπιδημιολογικὴ καὶ δὲν μπορεῖ
νὰ καταλήξει σὲ βέβαια ἀποτελέσματα, ἀλλὰ εἶναι
ἕνα θετικὸ νέο γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μας, ποὺ ταλαιπωροῦνται ἀπὸ κρίσεις κολπικῆς μαρμαρυγῆς.
3. Systolic Blood Pressure Reduction and Risk
of Cardiovascular Disease and Mortality. A
Systematic Review and Network Meta-analysis.
Bundy J et al. JAMA Cardiol 31/5/2017
Μία νέα μεγάλη μετα-ανάλυση 42 τυχαιοποιη
μένων κλινικῶν μελετῶν σὲ 144.220 ὑπερτασικοὺς
ἀσθενεῖς δείχνει πὼς ὁ κίνδυνος καρδιαγγειακῆς νόσου καὶ θανάτου ἦταν χαμηλότερος στοὺς
ἀσθενεῖς ποὺ ἔφτασαν τὴν ἀρτηριακή τους πίεση
σὲ χαμηλότερα ὅρια.
Ὑπῆρχε μία γραμμικὴ σχέση μεταξὺ τῆς ἐπιτευχθεῖ σας συστολικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης καὶ
τοῦ κινδύνου καρδιαγγειακῆς νόσου καὶ ὁλικῆς
θνησιμότητας κατὰ τὴ μέση παρακολούθηση 3,6
ἐτῶν τῶν μελετῶν, μὲ τὸ χαμηλότερο κίνδυνο νὰ
βρίσκεται σὲ πιέσεις μεταξὺ 120 καὶ 124 mmHg,
εὓρημα σημαντικὰ χαμηλότερο τοῦ στόχου τῶν
σημερινῶν κατευθυντηρίων ὁδηγιῶν.
Ἕνα σημαντικὸ εὓρημα ἐν ἀναμονῇ τῶν ἑπόμενων κατευθυντηρίων ὁδηγιῶν γιὰ τὴν ὑπέρτα-
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ση τόσο ἀπὸ τὴν Εὐρώπη ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν Ἀμερική, ὅπου ἀναμένουμε καὶ τὶς δύο ἐντός τοῦ 2018.
4. Non–Vitamin K Antagonist Oral Antico
agulant Dosing in Patients With Atrial
Fibrillation and Renal Dysfunction. Xiaoxi Y.
et al. JACC 2017
Στὰ 15.000 ἄτομα μὲ κολπικὴ μαρμαρυγή,
ποὺ συμμετεῖχαν στὴν καταγραφικὴ αὐτὴ μελέτη, τὸ 40%, περίπου, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ λαμβάνει
χαμηλὴ δόση μὲ βάση τὴ νεφρική τους κάθαρση,
ἐλάμβανε ὑψηλότερη, ἐνῶ τὸ 10%, ἀντίστροφα,
ἐλάμβανε χαμηλότερη δόση, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ λάβουν τὴν ὑψηλὴ δοσολογία.

«Φρούτα»

Στοὺς ἀσθενεῖς, ποὺ πήραν μειωμένη δόση
ἀπιξαμπάνης μὲ φυσιολογική νεφρική λειτουργία
εἶχαμε πέντε φορές μεγαλύτερο κίνδυνο ΑΕΕ καὶ
παρόμοιες αἰμοραγίες, συγκριτικά μὲ αὐτούς ποὺ
πήραν τὴν κανονική δόση ἀπιξαμπάνης.
Στὴ χώρα μας, ἀπὸ τὰ στοιχεῖα πωλήσεων
τῶν φαρμακευτικῶν, φαίνεται πὼς πολλοὶ ἀσθενεῖς λαμβάνουν χαμηλότερη δοσολογία ἀπὸ τὴν
ἐνδεδειγμένη, γεγονὸς συμβατὸ μὲ τὴν τάση ἀναγραφῆς χαμηλῶν δοσολογιῶν τοῦ Ἕλληνα γιατροῦ, ὅμως νὰ θυμόμαστε τὴν αὔξηση κινδύνου
ἰσχαιμικοῦ ΑΕΕ, ποὺ συμβαίνει ὅταν οἱ ἀσθενεῖς
δὲν ἀντιμετωπίζονται ὅπως θὰ ἔπρεπε.
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