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παχυσαρκία παραμένει σταθερὰ μεῖζον
πρόβλημα ὑγείας στὸ γενικὸ πληθυσμὸ
καὶ αὐξάνει τὸν κίνδυνο καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Ὁ ἐπιπολασμὸς τῆς παχυσαρκίας στὸ
γενικὸ πληθυσμὸ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν (δείκτης μάζας σώματος ≥30 Kgr/m2) ἦταν περίπου
38% κατὰ τὴν περίοδο 2013-2014, ἐνῶ στὸ ἴδιο
πλαίσιο, οἱ ὑπέρβαροι (δείκτης μάζας σώματος
μεταξὺ 25 καὶ 30 Kgr/m2) ἦταν περίπου 30%. Γιὰ
κάθε αὔξηση τοῦ δείκτη μάζας σώματος κατὰ 1
Kgr/m2 ὑπάρχει αὔξηση κατὰ 5% καὶ 7% ἐπίπτωσης καρδιακῆς ἀνεπάρκειας σὲ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἀντίστοιχα (Framingham study) μετὰ ἀπὸ
διόρθωση γιὰ παράγοντες σύγχυσης. Μεταξὺ τῶν
ἀσθενῶν μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια περίπου τὸ
35-40% εἶναι παχύσαρκοι καὶ ἀνάλογο ποσοστὸ
εἶναι ὑπέρβαροι, ἐνῶ ἡ ὁμάδα τῶν ἀσθενῶν μὲ
διατηρημένο κλάσμα ἐξώθησης ἔχει μεγαλύτερο
ἐπιπολασμὸ παχυσαρκίας ἤ φαινότυπο ὑπέρβαρου, σὲ σχέση μὲ τὴν ὁμάδα καρδιακῆς ἀνεπάρκειας μὲ μειωμένο κλάσμα ἐξώθησης. Σὲ ἀσθενεῖς
μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, οἱ φαινότυποι σωματικοῦ βάρους, στὰ πλαίσια τοῦ ὑπέρβαρου ἤ τῆς
ἤπιας παχυσαρκίας, συσχετίζονται μὲ αὐξημένη
ἐπιβίωση σὲ σχέση μὲ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια καὶ φυσιολογικὸ βάρος σώματος, κατάσταση ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ὡς «παράδοξο
τῆς παχυσαρκίας».
Ἡ πρώτη παρατήρηση τοῦ «παραδόξου τῆς
παχυσαρκίας» ἔχει καταγραφεῖ τὸ 2001, ὅπου
ἀσθενεῖς μὲ δείκτη μάζας σώματος >27.8 Kgr/m2
καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ σημαντικὰ ἐπηρεασμένη συστολικὴ ἀπόδοση τῆς ἀριστερῆς κοιλίας
εἶχαν καλύτερη ἐπιβίωση ἀπὸ ἀνάλογους ἀσθε-

νεῖς μὲ δείκτη μάζας σώματος χαμηλότερο ἀπὸ
τὸν προαναφερθέντα οὐδό. Διαφορετικὲς μελέτες
ποὺ ἀκολούθησαν ἔδειξαν ἀνάλογα εὑρήματα,
ἐνῶ μετα-ανάλυση ὅλων τῶν διαφορετικῶν μελετῶν ἀπὸ τὸν Sharma καὶ συνεργάτες (Am J Cardiol
2015) σαφέστατα καταλήγει στὸ συμπέρασμα,
ὅτι ὁ κίνδυνος θανάτου σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια εἶναι μεγαλύτερος σὲ αὐτοὺς μὲ χαμηλὸ δείκτη μάζας σώματος, σὲ σχέση μὲ αὐτοὺς
ποὺ εἶναι ὑπέρβαροι ἤ παχύσαρκοι (καμπύλη J)
καὶ ὅτι οἱ νέες νοσηλεῖες γιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἔχουν κατανομὴ καμπύλης U, σὲ σχέση μὲ τὰ
διαφορετικὰ ἐπίπεδα τοῦ δείκτη μάζας σώματος.
Πῶς ἐξηγεῖται τὸ «παράδοξο τῆς παχυσαρκίας»
στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια;
Δεδομένου ὅτι ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἀποτελεῖ κατάσταση αὐξημένου καταβολισμοῦ καὶ οἱ
ἀσθενεῖς μὲ ὁλοένα χαμηλότερο σωματικὸ λίπος
ἔχουν προϊοῦσα μὴ ἠθελημένη ἀπώλεια σωματικοῦ βάρους (καρδιακὴ καχεξία), τὸ χαμηλὸ σωματικὸ βάρος μπορεῖ νὰ ἑρμηνευτεῖ ὡς δείκτης
τελικοῦ σταδίου καρδιακῆς νόσου. Βλέποντας
ἀκριβῶς τὸ ἀντίστροφο, δηλαδὴ τοὺς ἀσθενεῖς
μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ αὐξημένο σωματικὸ βάρος, θὰ μποροῦσε νὰ ὑποστηριχθεῖ, ὅτι
πρόκειται γιὰ ἀσθενεῖς μὲ καλὰ ἀντιρροποὺμενη
καρδιακὴ νόσο, ἐνδεχόμενα σὲ ἀρχικὰ στάδια
μὲ δυνατότητα χρησιμοποίησης θεραπειῶν ποὺ
ἔχουν ἀποδεδειγμένα εὐμενῆ ἀποτελέσματα στὴ
θνησιμότητα. Αὐτὴ ἡ τελευταία περίπτωση τῶν
καλύτερων ἐκβάσεων σὲ ὑψηλότερο δείκτη μάζας
σώματος ἀποτελεῖ τὸν ὁρισμὸ τῆς ἀντίστροφης αἰτιώδους συνάφειας (reverse causation). Οἱ
ὑπέρβαροι ἤ παχύσαρκοι ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ
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ἀνεπάρκεια ἔχουν χαμηλότερες συγκεντρώσεις
νατριουρητικῶν πεπτιδίων (π.χ. BNP) καὶ μικρότερη ἐνεργοποίηση τοῦ συστήματος ρενίνης
– ἀγγειοτασίνης, σὲ σχέση μὲ νορμοβαρεῖς ἤ λιποβαρεῖς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχουν καλύτερη αἱμοδυναμική, συμπεριλαμβανόμενων τῶν ὑψηλότερων τιμῶν ἀρτηριακῆς πίεσης, ποὺ ἐπιτρέπει τὴ
χρήση φαρμάκων ποὺ βελτιώνουν τὴν ἐπιβίωση,
ὅπως β-αποκλειστές, οἱ ἀναστολεῖς τοῦ μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου, οἱ αναστολεῖς τῆς νεπριλυσίνης
καὶ τὰ ἀντι-αλδοστερονικά.
Ὑπάρχει «θεραπεία» τοῦ «παράδοξου τῆς παχυσαρκίας»;
Ὁ προγνωστικὸς ρόλος τῆς καρδιο-αναπνευστικῆς ἀπόδοσης (VE/VCO2) σὲ ἀσθενεῖς μὲ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια εἶναι καλὰ τεκμηριωμένος
(θεραπεία καρδιο-αναπνευστικῆς ἀποκατάστασης). Ὑπάρχει, ὅμως, διαφορετικὴ προγνωστικὴ ἀξία τοῦ VE/VCO2 γιὰ διαφορετικὰ ἐπίπεδα
δείκτη μάζας σώματος; Οἱ παχύσαρκοι ἀσθενεῖς
ἔχουν ἐν γένει χειρότερη καρδιοαναπνευστικὴ ἀπόδοση, σὲ σχέση μὲ τοὺς ὑπέρβαρους ἤ μὲ
αὐτοὺς μὲ φυσιολογικὸ βάρος, ἐνῶ ἡ προγνωστικὴ ἀξία τοῦ VE/VCO2 εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὸ
δείκτη μάζας σώματος. Τὸ «παράδοξο τῆς παχυσαρκίας» φαίνεται νὰ μὴν ὑφίσταται σὲ ἀσθενεῖς
μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ καλὴ καρδιο-αναπνευστική φυσικὴ κατάσταση, μὲ δεδομένο ὅτι ἡ
πρόγνωση τῶν ἀσθενῶν μὲ χαμηλὸ δείκτη μάζας
σώματος βελτιώνεται. Ἄρα, οἱ θεραπεῖες καρδιο-αναπνευστικῆς ἀποκατάστασης μποροῦν νὰ
λειτουργήσουν ὡς μέσα ἄμβλυνσης τοῦ «παρά-
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δοξου τῆς παχυσαρκίας».
Μία ἑπόμενη ἐρώτηση εἶναι τὸ ἐὰν ἡ μείωση τοῦ σωματικοῦ βάρους ἔχει θέση σὲ ἀσθενεῖς
μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, δεδομένου ὅτι σὲ πληθυσμοὺς χωρὶς καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἡ μείωση
τοῦ σωματικοῦ βάρους μειώνει τὴ μᾶζα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, μειώνει τὴν ἀρτηριακὴ πίεση
καὶ τὶς πιέσεις πλήρωσης τῶν κοιλιῶν. Ἄν καὶ
οἱ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ὑπόκεινται
στὶς ἴδιες γενικότερες συστάσεις καρδιαγγειακῆς
πρόληψης, ὅπως καὶ οἱ ἀσθενεῖς χωρὶς καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἐν τούτοις εἶναι ἄγνωστο (λόγῳ
ἀνεπάρκειας μελετῶν παρέμβασης) τὸ ἐὰν ἡ μείωση τοῦ σωματικοῦ βάρους στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἔχει θετικὲς ἤ ὄχι ἐπιπτώσεις σὲ σκληρὰ
καταληκτικὰ σημεῖα. Μὲ δεδομένη τὴν ἔλλειψη
ἐνδείξεων, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ σταθεῖ ἰσχυρὴ
σύσταση γιὰ ἐφαρμογὴ μέτρων μείωσης τοῦ σωματικοῦ βάρους σὲ ὑπέρβαρους ἤ παχύσαρκους
ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Τὸ «παράδοξο τῆς παχυσαρκίας» στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια εἶναι πολὺ καλὰ τεκμηριωμένο ἐπιδημιολογικὸ φαινόμενο, ἀλλὰ ἡ κλινική
του σημασία εἶναι ἀμφιλεγόμενη. Τὸ ἐὰν οἱ θεραπεῖες καρδιο-αναπνευστικῆς ἀποκατάστασης
μποροῦν νὰ εὐνοήσουν καὶ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ αὐξημένο σωματικὸ βάρος καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Τέλος, τὸ
ἐὰν ἡ μείωση τοῦ σωματικοῦ βάρους μέσῳ ἄσκησης καὶ διατροφικῶν παρεμβάσεων μπορεῖ νὰ
ἔχει ὄφελος στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἐπίσης
παραμένει ἕωλο.

