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Συνταγὴ γιὰ ἄσκηση μαζὶ μὲ τὶς συνταγὲς
γιὰ τὰ φάρμακα! Γιατὶ ὄχι;
Γεώργιος Σ. Γκουμᾶς
Ἀν. Διευθυντὴς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς, Εὐρωκλινικὴ Ἀθηνῶν

Δ

ὲν εἶναι καὶ τόσο μακριὰ ἡ ἐποχὴ πού οἱ
καρδιολόγοι σύστηναν κλινοστατισμὸ
καὶ ἀποχὴ ἀπὸ κάθε σωματικὸ ἔργο στοὺς
ἀσθενεῖς μὲ πρόσφατο ἔμφραγμα μυοκαρδίου,
ἐνῶ καὶ ὁποιαδήποτε μορφὴ σωματικῆς ἄσκησης
ἀποκλειόταν στοὺς ἀσθενεῖς μὲ χρόνια στεφανιαία νόσο! Ἐπιδημιολογικὰ δεδομένα, ποὺ ἔγιναν
διαθέσιμα ἀπὸ τὸ 1953 καὶ μετά, ἀλλὰ καὶ πλῆθος
μελετῶν ἔχουν πιὰ ἀποδείξει τὴ θεμελιώδη σημασία ποὺ ἔχει ἡ σωματικὴ ἄσκηση τόσο στὴν πρωτογενῆ ὅσο καὶ στὴ δευτερογενῆ πρόληψη τῶν
καρδιαγγειακῶν παθήσεων. Εἶναι λοιπὸν ἐξίσου
σημαντικό, οἱ ἰατροὶ πού συμμετέχουν τόσο στὴν
πρόληψη ὅσο καὶ στὴ θεραπευτικὴ τοῦ καρδιαγγειακοῦ συστήματος νὰ εἶναι ἀπόλυτα ἐξοικειωμένοι μὲ τὸ θέμα τῆς ἄσκησης καὶ νὰ ἔχουν τὴν
ἱκανότητα νὰ τήν «συνταγογραφοῦν» σωστά,
ἀκριβῶς ὅπως κάνουν μὲ τὴν ἀσπιρίνη, τὶς στατίνες καὶ τὴν ἀντιυπερτασικὴ ἀγωγή.
Οἱ πρόσφατες Εὐρωπαϊκὲς ὁδηγίες γιὰ τὴν
πρόληψη τῶν καρδιαγγειακῶν παθήσεων εἶναι
σαφεῖς: συστήνεται σὲ ὅλους τοὺς ὑγιεῖς ἐνήλικες,
κάθε ἡλικίας, νὰ κάνουν 150 λεπτὰ μέτριας ἔντασης ἀερόβια ἄσκηση ἤ 75 λεπτὰ μεγάλης ἔντασης
ἀερόβια ἄσκηση κάθε ἑβδομάδα. Ἡ προοδευτικὴ αὔξηση τῆς διάρκειας σὲ 300 καὶ 150 λεπτά,
ἀντίστοιχα, ἀναμένεται νὰ προσφέρει ἐπιπλέον
ὀφέλη. Μέτριας ἔντασης εἶναι ἡ ἄσκηση πού προκαλεῖ αὔξηση τῆς ἀναπνευστικῆς συχνότητας, ὁ
ἀσκούμενος ὅμως μπορεῖ νὰ σχηματίζει ὁλόκλη-

ρες προτάσεις χωρὶς πρόβλημα. Γιὰ παράδειγμα,
τέτοιας μορφῆς ἀσκήσεις εἶναι τὸ γρήγορο περπάτημα στὰ 4,8 μὲ 6,5 χιλιόμετρα τὴν ὥρα, τὸ ἀργὸ
ποδήλατο μέχρι 15 χιλιόμετρα τὴν ὥρα, τὸ κόψιμο τοῦ γκαζὸν στὸν κῆπο, τὸ γκόλφ, τὸ διπλὸ
τέννις, ὁ χορὸς καὶ ἡ ἀερόβια γυμναστικὴ στὸ
νερό. Μεγάλης ἔντασης εἶναι ἡ ἄσκηση ποὺ κάνει
τὴν ἀναπνοὴ τόσο γρήγορη, ὥστε ὁ ἀσκούμενος
νὰ μὴν μπορεῖ νὰ κάνει μία συζήτηση μὲ ἄνεση,
ὅπως, γιὰ παράδειγμα, τὸ τρέξιμο, τὸ ποδήλατο
μὲ ταχύτητα πάνω ἀπὸ 15 χιλιόμετρα τὴν ὥρα,
τὸ σκάψιμο στὸν κῆπο, τὸ κολύμπι καὶ τὸ μονὸ
τέννις. Ἄν δεχτοῦμε ὅτι ἡ μέγιστη, γιὰ κάθε πρόσωπο, καρδιακὴ συχνότητα προκύπτει, ἂν ἀπὸ τὸ
220 ἀφαιρέσουμε τὴν ἡλικία του, τότε ἡ μέτριας
ἔντασης ἄσκηση προκαλεῖ μία αὔξηση τῆς καρδιακῆς συχνότητας στὸ 64 μὲ 75% τῆς μέγιστης,
ἐνῶ ἡ μεγάλης ἔντασης ἄσκηση αὐξάνει τὴν καρδιακὴ συχνότητα στὸ 77 μὲ 93% τῆς μέγιστης, γιὰ
τὴν ἡλικία τοῦ ἀσκούμενου, συχνότητας.
Καλό θὰ εἶναι ἡ ἄσκηση νὰ κρατάει τουλάχιστον 10 λεπτά, ἂν καὶ μικρότερης διάρκειας
ἀσκήσεις φαίνεται νὰ ὠφελοῦν καὶ εἶναι πιὸ κατάλληλες γιὰ ἀσθενεῖς μὲ πολὺ κακὴ φυσικὴ κατάσταση. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, συνεδρίες ἄσκησης
μεγαλύτερης διάρκειας πρέπει νὰ ἐπιλέγονται,
ὅταν ὁ στόχος εἶναι ἡ μείωση τῶν λιπιδίων τοῦ
αἵματος (40 λεπτὰ τὴν ἡμέρα) ἤ ἡ ἀπώλεια βάρους (60-90 λεπτὰ τὴν ἡμέρα). Πρὶν τὴν ἄσκηση
πρέπει νὰ προηγεῖται προθέρμανση, ἐνῶ μετὰ νὰ
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ἀκολουθεῖ προοδευτικὴ μείωση τῆς ἔντασης καὶ
διατάσεις. Με τὸν τρόπο αὐτὸ ἀποφεύγονται οἱ
μυϊκοὶ τραυματισμοὶ καὶ μειώνεται ἡ πιθανότητα
ἀνεπιθύμητων καρδιαγγειακῶν ἐπεισοδίων. Καλὸ
θὰ ἦταν, τὰ πρόσωπα, πού δὲν ἔχουν καμία φυσικὴ δραστηριότητα, νὰ ἀρχίσουν μὲ ἤπιας ἔντασης
ἄσκηση καὶ σύντομες συνεδρίες, ἀκόμη καὶ μικρότερες τῶν 10 λεπτῶν, κατανεμημένες σὲ ὅλες τὶς
ἡμέρες τῆς ἑβδομάδας. Ἀπὸ αὐτούς, ὅσοι ἔχουν
ἀρκετοὺς παράγοντες κινδύνου γιὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα, καὶ ἄρα ὑψηλὸ κίνδυνο, θὰ πρέπει,
πρὶν ἀρχίσουν τὴν ἄσκηση, νὰ ὑποβληθοῦν σὲ
κλινικὴ ἐκτίμηση καὶ δοκιμασία κοπώσεως. Ἀντίθετα, αὐτοὶ πού εἶναι χαμηλοῦ κινδύνου μποροῦν
νὰ ἀρχίσουν νὰ ἀσκοῦνται, χωρὶς νὰ προηγηθεῖ
κάποια ἰδιαίτερη ἐξέταση.
Ἄφθονες μελέτες ἔχουν δείξει, ὅτι ἡ τακτικὴ
συμμετοχὴ σὲ προγράμματα φυσικῆς δραστηριότητας μειώνει τὸν κίνδυνο γιὰ θάνατο, ἐνῶ παράλληλα αὐξάνει τὴ σωματικὴ ἀντοχὴ καὶ βελτιώνει τὴν πνευματικὴ ὑγεία. Οἱ μηχανισμοὶ εἶναι
ἀρκετοί, μὲ βασικοὺς αὐτοὺς πού ὁδηγοῦν στὴ
θετικὴ δράση σὲ πολλαπλοὺς παράγοντες κινδύνου, ὅπως εἶναι ἡ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση, ἡ LDL
καὶ HDL χοληστερίνη, τὸ σωματικὸ βάρος καὶ ὁ
σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ. Ἡ ἄσκηση μειώνει τὰ μικρὰ πυκνὰ μόρια LDL χοληστερίνης καὶ
τὰ τριγλυκερίδια, ἀλλὰ πολὺ πιὸ δύσκολα τὴν
ὁλικὴ LDL χοληστερίνη, ἐκτὸς ἂν συνδυαστεῖ μὲ
μείωση τοῦ λίπους τῆς τροφῆς καὶ μείωση τοῦ σωματικοῦ βάρους. Αὐξάνει τὴν HDL χοληστερίνη
μὲ δοσοεξαρτώμενο τρόπο, σὲ ποσοστὸ πού κυμαίνεται ἀπὸ 4-22%, ὅμως χρειάζεται πάνω ἀπὸ
δυὸ μῆνες γιὰ νὰ ἐμφανιστοῦν τὰ ἀποτελέσματα.
Ἡ ἄσκηση βελτιώνει τὴν εὐαισθησία στὴν ἰνσουλίνη καὶ μειώνει 30-50% τὸν κίνδυνο ἐμφάνισης
σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ. Μέσῳ τῆς μείωσης
τῶν ἐπιπέδων τῆς ρενίνης-αλδοστερόνης καὶ τῆς
μείωσης τῆς δραστηριότητας τοῦ συμπαθητικοῦ
συστήματος, ἡ ἄσκηση ὁδηγεῖ καὶ στὴν ἀποτελεσματικὴ μείωση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης.
Ἰδιαίτερα σημαντικὸ θεωρεῖται πιὰ καὶ τὸ
θέμα τῆς προοδευτικῆς αὔξησης τῆς σωματικῆς
δραστηριότητας στοὺς ἀσθενεῖς μετὰ ἀπὸ ἕνα ἔμφραγμα μυοκαρδίου, ἰδανικὰ μέσα ἀπὸ ἕνα καλὰ
ὀργανωμένο πρόγραμμα καρδιακῆς ἀποκατάστασης. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ ρύθμιση τῆς φαρμακευτικῆς
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ἀγωγῆς, τὴν ἀποτελεσματικὴ ἀντιμετώπιση ὅλων
τῶν παραγόντων κινδύνου, τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ
ἄγχους καὶ τὴν ψυχολογικὴ ὑποστήριξη, βασικὴ
θέση σὲ αὐτὸ τὸ πρόγραμμα πρέπει νὰ ἔχει καὶ
ἡ τακτικὴ ἄσκηση. Πρέπει ὁ θεράπων καρδιολόγος νὰ λαμβάνει ὑπ᾽ ὄψιν του παράγοντες ὅπως
ἡ ἡλικία, τὸ πρὸ τοῦ ἐμφράγματος ἐπίπεδο φυσικῆς δραστηριότητας καθὼς καὶ τοὺς ἰδιαίτερους
φυσικοὺς περιορισμοὺς κάθε ἀσθενοῦς καὶ νὰ
δίνει μία ἐξατομικευμένη «συνταγὴ» ἄσκησης. Ὁ
σκοπὸς τῆς συνταγῆς αὐτῆς εἶναι ὁ ἀσθενὴς νὰ
καταφέρει νὰ ἐνσωματώσει μὲ ἐπιτυχία στὴν καθημερινὴ ζωή του ἕνα πρόγραμμα φυσικῆς δραστηριότητας, πού θὰ ταιριάζει στὶς δυνατότητές
του καὶ στὸ ὁποῖο θὰ μπορεῖ νὰ συμμορφωθεῖ
μὲ ἐπιτυχία. Ὅπως κανένα φάρμακο δὲν ὠφελεῖ
αὐτοὺς πού δὲν τὸ παίρνουν, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο
δουλεύει καὶ ἡ ἄσκηση: ὠφελεῖ μόνο αὐτοὺς πού
τὴν κάνουν! Ἡ συνταγὴ τῆς ἄσκησης περιλαμβάνει τὸν τύπο τῆς ἄσκησης (γιὰ παράδειγμα περπάτημα, κολύμπι ἤ ποδήλατο), τὴν ἔνταση τῆς ἄσκησης (γιὰ παράδειγμα ταχύτητα περπατήματος),
τὴ διάρκεια καὶ τὴ συχνότητα, τὸ στόχο μέγιστης
καρδιακῆς συχνότητας καὶ τὶς προφυλάξεις πού
πρέπει νὰ λαμβάνει ὁ ἀσκούμενος (ἂν, γιὰ παράδειγμα, συνυπάρχουν ὀρθοπαιδικὰ προβλήματα).
Πολὺ χρήσιμη στὴ διαμόρφωση τῆς συνταγῆς
τῆς ἀερόβιας ἄσκησης εἶναι ἡ δοκιμασία καρδιο
αναπνευστικῆς κόπωσης καὶ χρήσιμο θὰ ἦταν,
περισσότεροι καρδιολόγοι νὰ ἐξοικειωθοῦν μὲ
τὴν ἐξέταση αὐτή. Ἡ ἀερόβια ἄσκηση ὁδηγεῖ σὲ
αὔξηση τῆς ἀντοχῆς, αὔξηση τῆς κατανάλωσης
ἐνέργειας καὶ ἔλεγχο τοῦ σωματικοῦ βάρους, ἐνῶ
παράλληλα βοηθάει στὴ ρύθμιση τῆς ἀρτηριακῆς
πίεσης. Ἐπιπλέον, ὅμως, ἐκτὸς ἀπὸ ἀερόβια ἄσκηση εἶναι ἀπαραίτητο νὰ συστήνονται ἀσκήσεις
μυϊκῆς ἐνδυνάμωσης καὶ ἐλαστικότητας. Ἡ μυϊκὴ
ἐνδυνάμωση αὐξάνει τὸν μυϊκὸ ἱστό, βελτιώνει τὴ
μυϊκὴ δύναμη καὶ τὸν μεταβολισμὸ καὶ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία στοὺς ἡλικιωμένους γιὰ τὴν πρόληψη ἤ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς σαρκοπενίας. Οἱ
ἀσκήσεις ἐλαστικότητας βελτιώνουν τὴν ἰσορροπία, αὐξάνουν τὸ εὖρος κίνησης τῶν ἀρθρώσεων
καὶ μειώνουν ἔτσι τὴν πιθανότητα τραυματισμῶν.  
Βέβαια, ὑπάρχουν καὶ περιπτώσεις ἀσθενῶν
μὲ καρδιαγγειακὲς παθήσεις, στοὺς ὁποίους δὲν
ἐπιτρέπεται ἡ ἄσκηση: σὲ πάσχοντες ἀπὸ ἀστα-
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θῆ στηθάγχη, μέτρια ἤ σοβαρὴ στένωση ἀορτικῆς
βαλβίδας, μὴ σταθεροποιημένη καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, μὴ ἐλεγχόμενες ἀρρυθμίες, ἀρτηριακὴ ὑπέρταση μὲ τιμὲς συστολικῆς πάνω ἀπὸ 200 mmHg
ἤ διαστολικῆς πάνω ἀπὸ 110 mmHg σὲ ἠρεμία,
πρόσφατη θρομβοφλεβίτιδα ἤ πνευμονικὴ ἐμβο-

«Μπουκέτο μὲ λουλούδια»

λή, ἀρρυθμιογόνο δεξιὰ κοιλία καὶ μὴ ρυθμισμένο
σακχαρώδη διαβήτη. Σὲ ὅλες τὶς ἄλλες περιπτώσεις ἡ ἄσκηση ἀποτελεῖ ἕνα φάρμακο ἐξαιρετικὰ
φθηνὸ καὶ ταυτόχρονα ἐξαιρετικὰ ἀποτελεσματικὸ γιὰ τὴ μείωση τῆς καρδιαγγειακῆς νοσηρότητας καὶ θνησιμότητας καὶ ὄχι μόνο.

Simon Saint-Jean

