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Tὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο καρδιοαναπνευστικῆς
ἀντοχῆς σχετίζεται μὲ μειωμένο κίνδυνο
ἀσβεστοποίησης τῶν στεφανιαίων ἀγγείων
καὶ ἰσχαιμικῆς νόσου τοῦ μυοκαρδίου
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Τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο καρδιοαναπνευστικῆς ἀντοχῆς
σχετίζεται μὲ μειωμένο κίνδυνο ἀσβεστοποίησης
τῶν στεφανιαίων ἀγγείων καὶ καρδιαγγειακῶν
συμβάντων.
Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν συνολικὰ 8.425 ἄτομα
(ἡλικίας >65 ἐτῶν), χωρὶς καρδιαγγειακὸ ἱστορικό,
οἱ ὁποῖοι στὸ πλαίσιο προληπτικοῦ ἰατρικοῦ ἐλέγχου προσῆλθαν στὴν κλινικὴ Cooper στὸ Dallas
μεταξὺ 1998-2007. Τὸ ἐπίπεδο καρδιοαναπνευστικῆς
ἀντοχῆς προσδιορίστηκε σὲ METs μὲ τὴ βοήθεια τοῦ
τὲστ μέγιστης προσπάθειας στὸν ἐργοδιάδρομο,
χρησιμοποιώντας τὸ πρωτόκολλο Balke, ἐνῶ τὸ ἐπίπεδο ἀσβεστοποίησης τῶν στεφανιαίων ἀγγείων
ἀξιολογήθηκε μὲ ἀξονικὴ τομογραφία καὶ χρήση τῆς
μεθόδου Agatston (σκὸρ 0, 1-99, 100-399 καὶ >400).
Ὡς συμπαράγοντες ἀξιολογήθηκαν τὸ κάπνισμα,
τὰ ἐπίπεδα χοληστερόλης, ἡ ὕπαρξη ὑπέρτασης ἤ
σακχαρώδους διαβήτη.
Συνολικὰ ἐκδηλώθηκαν 383 καρδιαγγειακὰ

συμβάντα στὴ διάρκεια 8,4 ἐτῶν παρακολούθησης.
Ἔπειτα ἀπὸ ρύθμιση ὡς πρὸς πιθανοὺς συγχυτικοὺς παράγοντες γιὰ κάθε 1 ΜΕΤ βελτίωσης τῆς
φυσικῆς κατάστασης, ὁ καρδιαγγειακὸς κίνδυνος
μειώνονταν κατὰ 11%. Ὅσοι παρουσίασαν ὑψηλὸ
βαθμὸ ἀσβεστοποίησης εἶχαν ἕξι φορὲς μεγαλύτερο κίνδυνο ἐκδήλωσης καρδιαγγειακοῦ συμβάντος,
σὲ σχέση μὲ ὅσους εἶχαν χαμηλὸ σκόρ. Σὲ ὅλα τὰ

Σχῆμα 1. Ἐκδήλωση καρδιαγγειακῶν συμβάντων ἀνάλογα μὲ τὸ ἐπίπεδο φυσικῆς κατάστασης καὶ τὸ βαθμὸ ἀσβεστοποίησης τῶν στεφανιαίων ἀγγείων.
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ἐπίπεδα ἀσβεστοποίησης ὁ παράγοντας καρδιοαναπνευστικὴ ἀντοχὴ συσχετίστηκε περαιτέρω μὲ
τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο (Σχῆμα 1).
Στὴ διεθνῆ βιβλιογραφία εἶναι γνωστό, ὅτι τόσο
ἡ καρδιοαναπνευστικὴ ἀντοχὴ ὅσο καὶ τὸ ἐπίπεδο
ἀσβεστοποίησης τῶν ἀρτηριῶν προβλέπουν τὰ
καρδιαγγειακὰ συμβάντα καὶ τὴ θνησιμότητα, ἐνῶ
στὴν παροῦσα ἐργασία ἐξετάστηκε ἡ συνεργιστικὴ
ἐπίδραση τῶν δύο αὐτῶν παραγόντων. Σὲ παλαιότερες ἐργασίες βρέθηκαν συγκρίσιμα ἀποτελέσματα,
ὡστόσο ἡ μέτρηση τῆς φυσικῆς κατάστασης ἦταν
ἔμμεση καὶ ἡ διάρκεια παρακολούθησης ὀλιγοετής.
Θεωρεῖται ἰδιαίτερης σημασίας τὸ γεγονός, ὅτι μὲ
τὴν υἱοθέτηση ἑνὸς δραστήριου τρόπου ζωῆς μπορεῖ
σχετικὰ εὔκολα καὶ γρήγορα κάποιος νὰ βελτιώσει
τὴν καρδιοαναπνευστική του ἱκανότητα καὶ συνεπῶς
καὶ τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔχει
ἰδιαίτερη ἐφαρμογὴ σὲ ὅσους ἔχουν ὑψηλὸ ἐπίπεδο
ἀσβεστοποίησης καὶ ἐπιβαρυμένο καρδιαγγειακὸ
προφὶλ σὲ νεαρὴ ἡλικία. Ὡστόσο θὰ πρέπει νὰ τεκμηριωθοῦν περαιτέρω, μέσῳ μελετῶν, σὲ γυναῖκες
καὶ σὲ ἄτομα διαφορετικῆς ἐθνικότητας καὶ φυλῆς.
Letness JM, Dalen H, Vesterbekkmo EK, et al.
Peak oxygen uptake and incident coronary heart
disease in a healthy population: the HUNT Fitness
Study. Eur Heart J 2018; 16; 11(6): 683-694.
Τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο καρδιοαναπνευστικῆς ἀντοχῆς
σχετίζεται μὲ μειωμένο κίνδυνο ἐμφάνισης στεφανιαίας νόσου μὲ τρόπο δοσοεξαρτώμενο.
Στὴ μελέτη αὐτὴ συμμετεῖχαν συνολικὰ 4.527 ἐθελοντὲς (51% γυναῖκες) χωρὶς ἱστορικὸ καρδιαγγειακῆς
ἀσθένειας (ΗUNT3 Study), οἱ ὁποῖοι ὑποβλήθηκαν
σὲ πλήρη ἰατρικὸ ἔλεγχο μὲ καρδιοαναπνευστικὴ
δοκιμασία κόπωσης καὶ αἱματολογικὲς ἐξετάσεις.
Ὡς κύριο σημεῖο ἔκβασης ὁρίστηκε ἡ ἐκδήλωση
αἰφνίδιου θανάτου ἤ ἡ ἀνάγκη ἀορτοστεφανιαίας
παράκαμψης ἤ ἀγγειοπλαστικῆς.
Στὴ διάρκεια 8,8 ἐτῶν παρακολούθησης, ὁ
κίνδυνος ἐκδήλωσης καρδιαγγειακοῦ συμβάντος
ὑπῆρξε 15% μικρότερος γιὰ κάθε 1 ΜΕΤ βελτίωσης
τῆς φυσικῆς κατάστασης, χωρὶς σημαντικὲς διαφορὲς μεταξὺ τῶν δύο φύλων. Ἡ πολυμεταβλητὴ
ἀνάλυση λογιστικῆς παλινδρόμησης ἔδειξε ὅτι ὅσοι
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Σχῆμα 2. Πιθανότητα ἐπιβίωσης ἀνάλογα μὲ τὸ ἐπίπεδο
καρδιοαναπνευστικῆς ἱκανότητας (Q1: χαμηλὸ ὥς Q4:
πολὺ ὑψηλό).

βρίσκονταν στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο καρδιοαναπνευστικῆς ἀντοχῆς παρουσίασαν μείωση τοῦ σχετικοῦ
κινδύνου κατὰ 48%, συγκριτικὰ μὲ ὅσους βρίσκονταν
στὸ ὑψηλότερο (Σχῆμα 2).
Ὁ μειωμένος κίνδυνος ἐπίπτωσης στεφανιαίας
νόσου (17% στοὺς ἄνδρες καὶ 12% στὶς γυναῖκες γιὰ
κάθε 1 ΜΕΤ βελτίωσης τῆς VO2peak) θεωρεῖται ἰδιαίτερα σημαντικὸς καὶ μὲ μεγάλη κλινικὴ ἀξία. Φαίνεται
μάλιστα νὰ μὴν ὑπάρχει κάποιο σχετικὸ ἐλάχιστο
ὅριο (5, 6, ἤ 8 ΜΕΤs, ὅπως συχνὰ ἀναφέρεται στὴ
βιβλιογραφία), ἀφοῦ ἡ μείωση τοῦ σχετικοῦ κινδύνου
στὴν παροῦσα ἐργασία ὑπῆρξε δοσοεξαρτώμενη.
Στὴν κλινικὴ πράξη συχνὰ ἐφαρμόζονται εἰδικὲς
ἐξισώσεις, ποὺ ἔχουν προγνωστικὴ ἀξία, ἡ χρησιμοποίηση καὶ ἡ ἀνάλυση δεδομένων ὅμως ἀπὸ τὴν
καρδιοαναπνευστικὴ δοκιμασία κόπωσης βελτιώνει
ἀκόμη περισσότερο τὴν εὐαισθησία τῶν μοντέλων
πρόβλεψης καρδιαγγειακῶν συμβάντων καὶ θνησιμότητας, ὅπως φάνηκε ἀπὸ συγκριτικὲς ἐργασίες.
Γνωρίζουμε ὅτι ἡ καρδιοαναπνευστικὴ ἱκανότητα
ἀντιπροσωπεύει τὴ λειτουργικὴ ἱκανότητα πολλῶν
συστημάτων τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ μὲ βάση τὸ γεγονὸς ὅτι μικρὲς βελτιώσεις μποροῦν νὰ ἐπιτευχθοῦν
σὲ λίγους μῆνες προπόνησης, οἱ θεράποντες ἰατροὶ
θὰ πρέπει νὰ ἐπιμένουν περισσότερο πρὸς αὐτὴ τὴν
κατεύθυνση, δεδομένου ὅτι αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀσφαλὴς
καὶ ἀποτελεσματικὸς τρόπος στὴν πρωτογενῆ πρόληψη τῆς στεφανιαίας νόσου. z

