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Tὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο φυσικῆς δραστηριότητας
πρὶν τὴν ἐκδήλωση ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου
(ΑΕΕ) συνδέεται μὲ ἠπιότερη βαρύτητα καὶ
καλύτερη πρόγνωση
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Ἡ ἤπια καὶ μέτρια φυσικὴ δραστηριότητα πρὶν
ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση ἐγκεφαλικοῦ καὶ ἡ μικρὴ ἡλικία
συνδέονται μὲ καλύτερη πρόγνωση.
Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν 925 πρόσωπα (ἡλικία: 73,1
ἔτη, 45,2% γυναῖκες) μὲ πρώτη ἐκδήλωση ἐγκεφαλικοῦ
ἐπεισοδίου, ἡ βαρύτητα τοῦ ὁποίου ἀξιολογήθηκε
μὲ τὴν κλίμακα NIHSS (ἤπια: σκὸρ 0-5, μέτρια: σκὸρ
6-14, σοβαρὴ: σκὸρ 15-24 καὶ πολὺ σοβαρὴ: σκὸρ
>25). Tὸ ἐπίπεδο φυσικῆς δραστηριότητας (ΔΦ)
μετρήθηκε μὲ χρήση εἰδικοῦ ἐρωτηματολογίου καὶ
ταξινομήθηκε ὡς ἀπουσία ΦΔ, χαμηλό, μέτριο καὶ
ὑψηλό. Ὡς συμπαράγοντες ὁρίστηκαν ἡ ἡλικία, τὸ
φῦλο, οἱ συνήθειες καπνίσματος, ἡ στεφανιαία νόσος,
ὁ σακχαρώδης διαβήτης, ἡ ὑπέρταση, ἡ ἐκδήλωση
νέου ἐγκεφαλικοῦ στὴ μονάδα, καθὼς καὶ ἡ διάρκεια
νοσηλείας στὴν ἐντατική.
Ὅσοι ὑπῆρξαν φυσικὰ ἀδρανεῖς παρουσίασαν

σοβαρότερα ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, συγκρινόμενοι
μὲ αὐτοὺς ποὺ ἀνέφεραν χαμηλὸ καὶ μέτριο-ὑψηλό
ἐπίπεδο ΦΔ. Ὁ κίνδυνος ἐμφάνισης ἑνὸς ἤπιου ἐγκεφαλικοῦ ἦταν 2,02 φορὲς μεγαλύτερος σὲ ὅσους ἦσαν
μικρότερης ἡλικίας καὶ ἀνέφεραν ὑψηλὰ ἐπίπεδα
φυσικῶν δραστηριοτήτων πρὶν ἀπὸ τὴν ἀσθένεια
(Πίνακας 1).
Σχετικὰ μὲ τοὺς πιθανοὺς μηχανισμούς, ποὺ δικαιολογοῦν τὰ εὑρήματα τῆς παρούσης ἐργασίας,
ἀναφέρονται ἡ μείωση τῆς φλεγμονῆς, καθὼς καὶ ἡ
ἐνεργοποίηση αὐξητικῶν παραγόντων πού ἐπάγουν
τὴν νευρο- καὶ ἀγγειογένεση. Ὡστόσο ἡ παραπάνω ὑπόθεση θὰ πρέπει νὰ διερευνηθεῖ περαιτέρω,
δεδομένου ὅτι οἱ περισσότερες σχετικὲς μὲ τὸ θέμα
ἐργασίες ἔχουν διεξαχθεῖ σὲ πειραματόζωα.
Δὲν βρέθηκε δοσοεξαρτώμενη ἐπίδραση τοῦ
ἐπιπέδου φυσικῆς δραστηριότητας ὡς πρὸς τὴ βαρύτητα τοῦ ΕΕ καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ συμφωνεῖ μὲ
τὴ βιβλιογραφία, ὅπου δὲν παρατηρεῖται ὁμοφωνία.
Μεθοδολογικὲς διαφορὲς ἤ καὶ ἀτέλειες στὸν ἀκριβὴ

Πίνακας 1. Ἀποτελέσματα τῆς ἀνάλυσης παλινδρόμησης σχετικὰ μὲ τὴν ὕπαρξη διαφορῶν στὴ βαρύτητα
τοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου ἀνάλογα μὲ τὸ ἐπίπεδο φυσικῆς δραστηριότητας.
Β

p Value

Lower-upper

SGPALS Level 1 vs Level 2

0.445

<0.001

0.290 to 0.600

SGPALS Level 1 vs Level 3-4

0.695

<0.001

0.368 to 1.022

SGPALS Level 2 vs Level 3-4

0.251

0.140

-0.0828 to 0.583

SGPALS: Saltin-Grimby Physical Activity Level Scale (1= ἀπουσία ΦΔ, 4= ὑψηλὸ ἐπίπεδο ΔΦ)
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Πίνακας 2. Θεραπευτικὲς ἀνάγκες καὶ κίνδυνος ἐπιπλοκῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νοσηλείας
γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς τῶν δύο ὁμάδων (σωματικὰ δραστήριοι καὶ ἀδρανεῖς)

καθορισμὸ τῆς ἔντασης, διάρκειας καὶ συχνότητας
τῆς ΔΦ καθιστοῦν πολὺ δύσκολη τὴ σύγκριση τῶν
ἀποτελεσμάτων μεταξὺ τῶν ἐρευνῶν. Τὸ παραπάνω
ἐνισχύεται περαιτέρω καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ
ἐπίπεδο ΔΦ στὴν παροῦσα ἐργασία ὑπῆρξε αὐτοαναφερόμενο καὶ ὄχι ἀντικειμενικῶς καθοριζόμενο.
Wen CP, Liu CH, Jeng JS, et al. Pre-stroke physical
activity is associated with fewer post-stroke
complications, lower mortality and a better longterm outcome. Eur J Neurology 2017; 24: 1525-1531.
Τὸ αὐξημένο ἐπίπεδο φυσικῆς δραστηριότητας
συνδέεται μὲ ἠπιότερη βαρύτητα καὶ βελτιώνει τὴν
ἐπιβίωση σὲ ἀσθενεῖς μετὰ ἀπὸ ἐκδήλωση ΑΕΕ.
Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν 39.835 πρόσωπα, μὲ πρώτη
ἐκδήλωση ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου μεταξὺ 2006 καὶ
2009, τὰ ὁποῖα εἶχαν καταχωρηθεῖ σὲ εἰδικὴ βάση
δεδομένων στὴ Taiwan. Τὸ ΑΕΕ πιστοποιήθηκε ἀπὸ
νευρολόγο καὶ χρήση ἀξονικῆς-μαγνητικῆς τομογραφίας καὶ ἡ βαρύτητά του βάσει τῆς κλίμακας NIHSS.
Ὡς φυσικὰ δραστήρια πρόσωπα ὁρίστηκαν ὅσοι
πληροῦσαν τὰ κάτωθι κριτήρια κατὰ τὴν εἰσαγωγὴ
στὸ νοσοκομεῖο: i) συχνότητα 3 φορὲς τὴν ἑβδομάδα
γιὰ τουλάχιστον 30 min, ii) διάρκεια τουλάχιστον
6 μῆνες. Ὡς συμπαράγοντες ὁρίστηκαν ἡ ἡλικία, τὸ
φῦλο, ἡ στεφανιαία νόσος, ὁ σακχαρώδης διαβήτης, ἡ
ὑπέρταση, ἡ ὑπερλιπιδαιμία, προηγούμενο ἱστορικὸ
καὶ τὸ εἶδος τοῦ ΑΕΕ.
Ἡ θνησιμότητα ἦταν κατὰ 10% μειωμένη σὲ

ὅσους γυμνάζονταν πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση τοῦ ΑΕΕ,
ἐνῶ διαφορὲς παρατηρήθηκαν στὴν ἀκολουθούμενη
θεραπεία καὶ στὴν ἐμφάνιση τῶν ἐπιπλοκῶν (Πίνακας
2). Ὅσοι ὑπῆρξαν δραστήριοι σωματικά, παρουσίασαν ἐπίσης καλύτερες λειτουργικὲς ἱκανότητες 1,
3 καὶ 6 μῆνες μετὰ τὴν ἐκδήλωση τοῦ ΑΕΕ.
Εἶναι γνωστό, ὅτι οἱ ἐπιπλοκὲς μετὰ ἀπὸ ἕνα
ΑΕΕ μπορεῖ νὰ ἀνέλθουν σὲ ποσοστὸ 40-96% καὶ
ἐπηρεάζουν ἀρνητικὰ τὴν ἔκβαση. Στὴν παροῦσα
ἐργασία βρέθηκε ὅτι τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο φυσικῆς δραστηριότητας, πρὶν τὴν ἐκδήλωση, προστατεύει ἀπὸ
τὴν ἐκδήλωση μείζονων ἐπιπλοκῶν, καὶ τὸ γεγονὸς
αὐτὸ ἔχει ἰδιαίτερη κλινικὴ σημασία, καθὼς ἐπηρεάζει καὶ τὴ θνησιμότητα. Πράγματι αὐτὴ βρέθηκε
μειωμένη, συγκριτικὰ μὲ ὅσους διήγαγαν καθιστικὴ
ζωὴ καὶ τὸ εὕρημα αὐτὸ ἔρχεται σὲ συμφωνία μὲ
ἄλλες ἐργασίες.
Στὴν παροῦσα ἐργασία βρέθηκε ἐπίσης καλύτερη ἔκβαση στὶς λειτουργικὲς ἱκανότητες, γεγονὸς
ποὺ ἐπηρεάζει ἄμεσα τὴν αὐτοεξυπηρέτηση καὶ
τὴν ἐκτέλεση καθημερινῶν δραστηριοτήτων τῶν
ἀσθενῶν. Βάσει τῶν συγγραφέων, στὴν παροῦσα
ἐργασία διαπιστώθηκε ἡ θετικὴ ἐπίδραση τῆς αὐξημένης φυσικῆς δραστηριότητας πρὶν τὴν ἐκδήλωση
ἑνὸς ΑΕΕ στὴν πρόληψη τῶν σχετιζόμενων μὲ αὐτὸ
ἐπιπλοκῶν γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ἀνθρώπους. Στοὺς
περιορισμοὺς τῆς μελέτης θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ, ὅτι
ἡ φυσικὴ δραστηριότητα ἦταν αὐτοαναφερόμενη καὶ
δὲν ἐξετάστηκε ἡ ἐπίδραση τοῦ παράγοντα ἔνταση.

