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Τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο καρδιοαναπνευστικῆς
ἀντοχῆς σχετίζεται μὲ μειωμένο κίνδυνο ἐμφάνισης δυσλιπιδαιμίας ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ὕπαρξη
ἄλλων παραγόντων κινδύνου.
Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν συνολικὰ 9.651 πρὸσωπα (8.203 ἄνδρες, 1.448 γυναῖκες), ἡλικίας ἄνω
τῶν 20 ἐτῶν (Aerobics Center Longitudinal Study),
οἱ ὁποῖοι ἦσαν χωρὶς προηγούμενη ἀθηρωματικὴ
δυσλιπιδαιμία, καρδιακὴ νόσο, καρκῖνο ἢ διαβήτη, μὲ φυσιολογικὰ ἠλεκτροκαρδιογραφήματα
στὴν ἠρεμία καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἄσκησης
καὶ μὲ ἱκανότητα ἐπίτευξης 85% τῆς προβλεπόμενης μέγιστης καρδιακῆς συχνότητας γιὰ τὴν ἡλικίας τους. Οἱ περισσότεροι ἦσαν λευκοί, μὴ ἱσπανικῆς καταγωγῆς καὶ ἀνῆκαν στὴν μεσαία – ὑψηλὴ
οἰκονομικὴ τάξη. Οἱ συμμετέχοντες τῆς ἔρευνας
ὑποβλήθηκαν σὲ πλήρη ἰατρικὸ ἔλεγχο κατὰ τὴν
ἔναρξη, καθὼς καὶ τὸ λιγότερο σὲ τρεῖς ἰατρικὲς
ἐξετάσεις μεταξὺ 1976 καὶ 2006.

Τὸ ἐπίπεδο καρδιοαναπνευστικῆς ἀντοχῆς
προσδιορίστηκε σὲ METs μὲ τὴν βοήθεια τοῦ τέστ
μέγιστης προσπάθειας στὸν ἐργοδιάδρομο, χρησιμοποιώντας τὸ πρωτόκολλο Balke. Οἱ συμμετέχοντες ἀνάλογα μὲ τὶς μεταβολὲς στὴ φυσικὴ κατάσταση χωρίστηκαν σὲ τρεῖς ὁμάδες: διατήρησης,
μείωσης καὶ αὔξησης. Ἡ ἀθηρωματικὴ δυσλιπιδαιμία ὁρίστηκε ὡς ἡ συνύπαρξη τῶν παρακάτω:
χαμηλὴ HDL-C (<40 mg/dL), ὑψηλὰ τριγλυκερίδια
(≥200 mg/dL) καὶ ὑψηλὴ LDL-C (≥160 mg/dL)
(Σχῆμα 1).
Συνολικὰ διεγνώσθησαν 93 περιπτώσεις μὲ
ἀθηρωματικὴ δυσλιπιδαιμία (2.0%) κατὰ τὴν
διάρκεια 8.8 ἐτῶν παρακολούθησης. Ἔπειτα ἀπὸ
ρύθμιση ὡς πρὸς πιθανοὺς συγχυτικοὺς παράγοντες (ἡλικία, φῦλο, ΔΜΣ, συνήθειες τρόπου ζωῆς,
ὑπέρταση καὶ οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ καρδιαγγειακῆς νόσου), οἱ συμμετέχοντες μὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο
φυσικῆς κατάστασης κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς μελέτης
εἶχαν λιγότερες πιθανότητες ἀνάπτυξης ἀθηρωματικῆς δυσλιπιδαιμίας, σὲ σχέση μὲ αὐτοὺς ποὺ
εἶχαν χαμηλὸ ἐπίπεδο. Ἡ σχέση αὐτὴ ὡστόσο σταμάτησε νὰ εἶναι στατιστικὰ σημαντικὴ μετὰ ἀπὸ
ρύθμιση γιὰ HDL-C, τριγλυκερίδια καὶ LDL-C
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Σχῆμα 1. Σχετικὸς κίνδυνος ἐμφάνισης δυσλιπιδαιμίας ἀνάλογα μὲ τὶς μεταβολὲς στὸ ἐπίπεδο
καρδιοαανπνευστικῆς ἀντοχῆς.

(OR 1.03; 95% CΙ. 0.65-1.64).
Ἐπίσης ὅσοι διατήρησαν τὸ ἐπίπεδο φυσικῆς
τους κατάστασης εἶχαν 43% λιγότερες πιθανότητες ἀνάπτυξης ἀθηρωματικῆς δυσλιπιδαιμίας, σὲ
σχέση μὲ αὐτοὺς ποὺ μείωσαν τὰ ἐπίπεδα φυσικῆς
τους κατάστασης μετὰ ἀπὸ ρύθμιση ὡς πρὸς πιθανοὺς συγχυτικοὺς παράγοντες καὶ ἀλλαγὲς σὲ παράγοντες κινδύνου. Ἡ σχέση αὐτὴ παρέμεινε στατιστικὰ σημαντικὴ μετὰ ἀπὸ ρύθμιση γιὰ HDL-C,
ὑψηλὰ τριγλυκερίδια καὶ LDL-C (OR 0.56; 95%
CΙ. 0.34-0.91).
Στὴ διεθνῆ βιβλιογραφία ὑπάρχει διχογνωμία σχετικὰ μὲ τὴ σχέση καρδιοαναπνευστικῆς
ἀντοχῆς καὶ δυσλιπιδαιμίας, δεδομένου ὅτι ὅταν
λαμβάνονται ὑπ᾽ ὄψιν διάφοροι συγχυτικοὶ παράγοντες (π.χ. BMI, συνήθειες διατροφῆς, ἀρχικὰ
ἐπίπεδα λιπιδίων), τὸ ὄφελος γιὰ ὅσους εἶναι περισσότερο γυμνασμένοι φαίνεται νὰ ἐξανεμίζεται,
γεγονὸς ποὺ φάνηκε καὶ στὴν παροῦσα μελέτη.
Ὡστόσο, ὅσοι διατήρησαν ἕνα ὑψηλὸ ἐπίπεδο διαχρονικὰ εἶχαν καὶ σημαντικὰ μικρότερο
κίνδυνο ἀνάπτυξης δυσλιπιδαιμίας, καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποτελεῖ πρωτότυπο εὕρημα. Αὐτὸ ἴσως
νὰ ὀφείλεται στὸν ὁρισμὸ τῆς δυσλιπιδαιμίας, δεδομένου ὅτι στὴν παροῦσα μελέτη ἐλήφθησαν ὑπ᾽
ὄψιν οἱ τιμὲς καὶ τῶν τριῶν βιοχημικῶν δεικτῶν
(τριγλυκεριδίων, LDL-C καὶ HDL-C), ἐνῶ στὶς
προηγούμενες μελέτες ἐξετάστηκαν αὐτοὶ οἱ δεῖκτες μεμονωμένα.
Βάσει τῶν συγγραφέων τὰ ἀποτελέσματα
θεωροῦνται ἰδιαίτερα σημαντικά, δεδομένου ὅτι
ὑπῆρξε μακροχρόνια μελέτη μὲ πολλὲς ἐνδιάμεσες μετρήσεις καὶ βρέθηκε ἀντίστροφη σχέση μεταξὺ ἑνὸς καλοῦ ἐπιπέδου καρδιοαναπνευστικῆς
ἀντοχῆς διαχρονικὰ καὶ τοῦ κινδύνου ἐμφάνισης
δυσλιπιδαιμίας. Οἱ θεράποντες ἰατροὶ ὀφείλουν
νὰ μετροῦν τὸ ἐπίπεδο τῆς καρδιοαναπνευστικῆς

ἀντοχῆς τακτικά, παράλληλα μὲ τὸν ἔλεγχο τοῦ
λιπιδαιμικοῦ προφὶλ τῶν ἀσθενῶν.
Sui X, Sarzynski MA, Lee DC, et al. Longitudinal
patterns of cardiorespiratory fitness predict the
development of hypertension among men and
women. Am J Med 2017; 130: 469-473.
Τὸ αὐξημένο ἐπίπεδο φυσικῆς κατάστασης
προβλέπει τὴν ἐξέλιξη ὑπέρτασης σὲ ἄνδρες καὶ
γυναῖκες ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ὕπαρξη ἄλλων παραγόντων κινδύνου.
Στὴ μελέτη αὐτὴ συμμετεῖχαν συνολικὰ 4.932
πρὸσωπα (13% γυναῖκες), τὰ ὁποῖα παρακολουθήθηκαν μεταξὺ 1971-2006 στὴν Κλινικὴ Cooper,
στὸ Dallas (ACLS Study). Οἱ συμμετέχοντες ὑποβλήθηκαν σὲ πλήρη ἰατρικὸ ἔλεγχο, μὲ τουλάχιστον 4 μετρήσεις στὴ διάρκεια 35 ἐτῶν παρακολούθησης. Ἐλήφθησαν ὑπ᾽ ὄψιν δημογραφικοὶ
παράγοντες, τὸ φῦλο, ἡ λήψη ἀλκοόλ, οἱ συνήθειες
καπνίσματος, τὸ ἱστορικὸ διαβήτη, ὑπερχοληστερολαιμίας καὶ ἄλλης χρόνιας νόσου, ἐνῶ κανεὶς
ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες δὲν εἶχε ὑπέρταση κατὰ
τὴν ἔναρξη, ὁριζόμενη ὡς ΑΠ: >140/90 mmHg.
Τὸ ἐπίπεδο καρδιοαναπνευστικῆς ἀντοχῆς
προσδιορίστηκε σὲ METs μὲ τὴν βοήθεια τοῦ
τέστ μέγιστης προσπάθειας στὸν ἐργοδιάδρομο,
χρησιμοποιώντας τὸ πρωτόκολλο Balke. Ἀνάλογα μὲ τὶς μεταβολὲς στὴν καρδιοαναπνευστικὴ
ἀντοχὴ δημιουργήθηκαν πέντε ὁμάδες: i) μείωσης
(16%), ii) αὔξησης (23%), αὔξησης καὶ μετέπειτα
μείωσης-bell-shape curve (13%), αὔξησης, μείωσης
καὶ μετέπειτα αὔξησης-U-shape curve (16%) καὶ
ὁμάδα μὴ ξεκάθαρης μεταβολῆς (33%).
Συνολικὰ 1.954 πρὸσωπα ἀνέπτυξαν ὑπέρταση στὴ διάρκεια 10.7 ἐτῶν παρακολούθησης.
Οἱ ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι αὔξησαν τὸ ἐπίπεδο τῆς
καρδιοαναπνευστικῆς τους ἀντοχῆς, παρουσία
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Σχῆμα 2. Κίνδυνος ἐμφάνισης ὑπέρτασης ἀνάλογα μὲ τὶς μεταβολὲς στὸ ἐπίπεδο καρδιοανπνευστικῆς
ἀντοχῆς κατηγοριοποιημένος μὲ βάση τὸ ΒΜΙ.

σαν μείωση τοῦ σχετικοῦ κινδύνου ἐμφάνισης
ὑπέρτασης κατὰ 36%, ἐνῶ σημαντικὸ ὄφελος (μείωση κινδύνου κατὰ 22%) παρουσίασαν καὶ ὅσοι
παρουσίασαν τὴ σχέση ἀνεστραμμένου U, δηλ.
ὑψηλὸ ἐπίπεδο ἀρχικά, μείωση μετέπειτα καὶ αὔξηση στὴ συνέχεια), συγκριτικὰ μὲ αὐτοὺς στοὺς
ὁποίους παρατηρήθηκε μείωση. Ἡ παραπάνω
σχέση παρέμεινε σημαντικὴ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ
ἀρχικὸ ἐπίπεδο φυσικῆς κατάστασης καὶ τὸ ἐπίπεδο ΒΜΙ (Σχῆμα 2). Δὲν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ των ἄλλων κατηγοριῶν μεταβολῆς τῆς
καρδιοαναπνευστικῆς ἀντοχῆς καὶ τοῦ κινδύνου
ἐμφάνισης ὑπέρτασης.
Στὴν παροῦσα ἐργασία βρέθηκε ὅτι οἱ μεταβολὲς στὸ ἐπίπεδο καρδιοαναπνευστικῆς ἀντοχῆς
σχετίζονται μὲ τὴν ἐμφάνιση τῆς ὑπέρτασης καὶ
αὐτὸ φαίνεται νὰ συμβαίνει ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν
ὕπαρξη ἄλλων ἐπιβαρυντικῶν παραγόντων, ὅπως

ὁ ΒΜΙ ἢ τὸ ἀρχικὸ ἐπίπεδο φυσικῆς κατάστασης.
Τὰ εὑρήματα συμπληρώνουν τὴν ὑπάρχουσα
γνώση σχετικὰ μὲ τὴ θετικὴ ἐπίδραση ποὺ ἔχει ἡ
ἀπόκτηση ἢ ἡ διατήρηση ἑνὸς ὑψηλοῦ ἐπιπέδου
καρδιοαναπνευστικῆς ἀντοχῆς, δεδομένου ὅτι σὲ
προγενέστερες ἐργασίες δὲν χρησιμοποιήθηκαν
πολλαπλὲς μετρήσεις μὲ μακροχρόνια παρακολούθηση.
Σημαντικό, βάσει τῶν συγγραφέων, θεωρεῖται τὸ γεγονός, ὅτι ἀκόμα καὶ ὅσοι ἀρχικὰ
εἶχαν ὑψηλὸ ἐπίπεδο, τὸ ἔχασαν καὶ τὸ ἐπανέκτησαν στὴ συνέχεια (U-shape curve), παρουσίασαν
μικρότερο κίνδυνο ὑπέρτασης. Οἱ θεράποντες ἰατροὶ ὀφείλουν νὰ παρακινοῦν ἀλλὰ καὶ νὰ ἐλέγχουν τοὺς ἀσθενεῖς τους ὡς πρὸς τὴ φυσική τους
κατάσταση, δεδομένου ὅτι οἱ μεταβολές της διαχρονικὰ δύναται νὰ ἐπηρεάσουν (θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ) τὴ συμπεριφορὰ τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης.

