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Τὸ ἐπίπεδο μυϊκῆς δύναμης προβλέπει
τὰ καρδιαγγειακὰ συμβάντα σὲ ὑγιεῖς
καὶ σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὲς παθήσεις
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Σὲ καρδιοπαθεῖς ἡ μυϊκὴ δύναμη προβλέπει
τὴν καρδιαγγειακὴ θνητότητα καὶ τὴν πιθανότητα
εἰσαγωγῆς στὸ νοσοκομεῖο.
Στὴ συγκεκριμένη μετα-ανάλυση ἀναλύθηκαν
στοιχεῖα 20 μελετῶν (23.480 ἀσθενεῖς, ἡλικίας 62,3
ἔτη, 70% ἄρρενες). Μετὰ ἀπὸ μέσο χρόνο παρακολούθησης 2,8 ἐτῶν, συνέβησαν 523 καρδιακοὶ
θάνατοι. Ἡ μέση δύναμη χειρολαβῆς τῶν ἀσθενῶν

ποὺ πέθαναν ἀπὸ καρδιακὸ θάνατο ἦταν 27 ± 11 kg,
ἐνῶ στὰ πρόσωπα ποὺ ἐπιβίωσαν ἦταν 31 ± 11 kg
(p<0.001). Γιὰ κάθε 5 kg βελτίωσης τῆς δύναμης, ὁ
κίνδυνος θανάτου ἀπὸ ὁποιαδήποτε αἰτία μειωνόταν
κατὰ 13% (p<0.001), ὁ κίνδυνος καρδιακοῦ θανάτου κατὰ 16% (p<0.001), καθὼς καὶ ἡ πιθανότητα
εἰσαγωγῆς στὸ νοσοκομεῖο, λόγῳ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, κατὰ 13% (p<0.001). Δὲν βρέθηκε σχέση
μεταξὺ τῆς δύναμης χειρολαβῆς καὶ τῆς ἐμφάνισης
ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου ἤ τῆς ἐκδήλωσης
ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου.
Τὰ ἀποτελέσματα τῆς παρούσας μετα-ανάλυσης
συμπληρώνουν τὴν ὑπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικὰ

Σχῆμα 1. Σχέση μυϊκῆς δύναμης (ἐκφρασμένης ἀνὰ 5 kg) καὶ τῆς πιθανότητας ἐκδήλωσης καρδιακοῦ θανάτου.
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Σχῆμα 2. Σχέση μυϊκῆς δύναμης (ἐκφρασμένης ἀνὰ 5 kg) καὶ τῆς θνητότητας ἀπὸ ὁποιαδήποτε αἰτία.

μὲ τὴν προγνωστικὴ ἀξία τῆς μυϊκῆς δύναμης ὡς
πρὸς τὴν κλινικὴ ἔκβαση, δεδομένου ὅτι δὲν ὑπῆρχε
σύνοψη μελετῶν σὲ καρδιοπαθεῖς. Τὰ τελευταῖα χρόνια, ὑπάρχει μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀξιολόγηση
τοῦ συνδρόμου εὐπάθειας σὲ καρδιακοὺς ἀσθενεῖς
καὶ ἡ μυϊκὴ ἀδυναμία ἀποτελεῖ βασικὸ συστατικὸ
τοῦ συνδρόμου αὐτοῦ. Οἱ κλινικὲς συνέπειες τῆς
ἀδυναμίας ἔχουν μεγάλη σημασία, κυρίως ἐπειδὴ
σχετίζονται μὲ αὔξηση τῆς θνητότητας.
Δεδομένου ὅτι προσβάλλονται περισσότερο
ἡλικιωμένοι, καὶ μὲ βάση τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς
τῶν ἀσθενῶν μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια θὰ αὐξηθεῖ
σημαντικὰ (λόγῳ τῶν ἐπεμβατικῶν πράξεων τῆς
καρδιακῆς επαναγγείωσης καὶ τῶν διαδερμικῶν
ἐπεμβάσεων ἀγγειοπλαστικῆς), ἡ ἔγκαιρη διάγνωση
καὶ ἡ ἐπιτυχὴς ἀντιμετώπιση τοῦ συνδρόμου εἶναι
κεφαλαιώδους σημασίας στὴν καρδιολογία.
Στὴν καθημερινὴ κλινικὴ πράξη, τὸ σύνδρομο
εὐπάθειας μπορεῖ νὰ ἀξιολογηθεῖ μὲ διάφορα τέστ.
Ἡ σαρκοπενία καὶ ἡ χαμηλὴ μυϊκὴ δύναμη εἶναι σημαντικὰ στοιχεῖα τοῦ συνδρόμου ἀδυναμίας. Γιὰ
αὐτὸν τὸ λόγο, δὲν ἀποτελεῖ ἔκπληξη, ὅτι ἡ δύναμη
χειρολαβῆς, ποὺ εἶναι ἕνας ἐξαίρετος δείκτης τῆς
συνολικῆς μυϊκῆς λειτουργίας, ἀποτελεῖ μέρος πολλῶν διαγνωστικῶν ἀλγορίθμων ἀδυναμίας.
Τὰ διαχωριστικὰ ὅρια τῆς ἀδυναμίας, μὲ τὴν
καλύτερη προβλεπτικὴ ἀξία, ἦσαν στὴ μελέτη μας
31 kg γιὰ ἄνδρες καὶ 19 kg γιὰ γυναῖκες, ἡλικίας ἄνω
τῶν 65 χρονῶν, ἐνῶ γιὰ τοὺς νεότερους ἀσθενεῖς
τὰ ὅρια ἦσαν ὑψηλότερα, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο. Βάσει τῶν συγγραφέων, ἡ δύναμη χειρολαβῆς

μπορεῖ νὰ εἶναι μία ἰδανικὴ πρώτη ἐπιλογὴ γιὰ τὴν
ἀξιολόγηση τῆς λειτουργικῆς ἀπόδοσης στὴ διαδικασία λήψης κλινικῶν ἀποφάσεων γιὰ ἀσθενεῖς
μὲ καρδιακὲς διαταραχές.
Yang J, Christophi C, Farioli A, et al. Association
between push-up exercise capacity and future
cardiovascular events among active adult men.
JAMA Network Open 2019; 2(2): e188341.
Τὸ αὐξημένο ἐπίπεδο μυϊκῆς δύναμης (push-ups)
συνδέεται μὲ χαμηλότερο ποσοστὸ καρδιαγγειακῶν
συμβάντων σὲ ἐνήλικες ἄνδρες.
Στὴ μελέτη αὐτὴ συμμετεῖχαν 1.504 ἄνδρες (ἡλικίας ἄνω τῶν 18 ἐτῶν), μεταξὺ 2010 καὶ 2010, ποὺ
ἐκπαιδεύτηκαν σὲ στρατιωτικὸ κέντρο τῆς Αριζόνα
τῶν ΗΠΑ. Οἱ συμμετέχοντες ὑποβλήθηκαν σὲ πλήρη
ἰατρικὸ ἔλεγχο, μὲ ἀξιολόγηση βασικῶν παραγόντων
καρδιαγγειακοῦ κινδύνου, δοκιμασία κόπωσης καὶ
τὲστ μυϊκῆς δύναμης. Ὁ ἀριθμὸς τῶν κάμψεων
ἔγινε ὑπὸ τὸν ἔλεγχο μετρονόμου μέχρι ἐξάντλησης
(μὲ ρυθμὸ 80 ἀνὰ λεπτὸ) καὶ γιὰ τὴν ἀξιολόγηση
ὁρίστηκαν 5 κατηγορίες (λιγότερες ἀπὸ 10, 11 μὲ
20, 21 μὲ 30, 31 μὲ 40 καὶ > 41). Ὡς καρδιαγγειακὸ
συμβὰν ὁρίστηκε ἡ ἐκδήλωση στεφανιαίας νόσου,
καρδιακῆς ἀνεπάρκειας ἤ αἰφνίδιου καρδιακοῦ
θανάτου.
Στὴ διάρκεια 10 ἐτῶν παρακολούθησης ἐκδηλώθηκαν 37 καρδιαγγειακὰ συμβάντα. Ὅσο αὐξανόταν ὁ ἀριθμὸς τῶν κάμψεων τόσο μειώνονταν ὁ
σχετικὸς κίνδυνος (ὑπῆρξε κατὰ 64% χαμηλότερος
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Σχῆμα 3. Σχέση μυϊκῶν κάμψεων καὶ πιθανότητα ἐπιβίωσης τῶν συμμετεχόντων.

σὲ ὅσους ἐκτέλεσαν περισσότερες ἀπὸ 10 κάμψεις,
, καὶ ἀκόμη χαμηλότερος (96%) σὲ ὅσους ἐκτέλεσαν
περισσότερες ἀπὸ 41.
Στὴν παροῦσα ἐργασία βρέθηκε ὅτι ἡ ἱκανότητα
ἐκτέλεσης μυϊκῶν κάμψεων συνδέθηκε στενὰ μὲ τὸ
ποσοστὸ ἐκδήλωσης καρδιαγγειακῶν συμβάντων
σὲ ἐνήλικες ἄνδρες, ἡλικίας 21-66 ἐτῶν. Ἡ σχέση
ὑπῆρξε δοσοεξαρτώμενη μὲ μείωση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου ἤδη στὴ δεύτερη κατηγορία, σὲ
ὅσους ἐκτέλεσαν 11 ὥς 20 ἐπαναλήψεις, συγκριτικὰ
μὲ τοὺς ἔχοντες τὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο δύναμης
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(Σχῆμα 3). Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἀκόμα καὶ μικρὴ βελτίωση τῆς μυϊκῆς δύναμης προσδίδει σημαντικὸ
καρδιαγγειακὸ ὄφελος.
Ἡ μελέτη αὐτὴ συμπληρώνει τὴ βιβλιογραφία,
ὅπου εἶχε διαπιστωθεῖ ἀρνητικὴ σχέση μεταξὺ τοῦ
ἐπιπέδου μυϊκῆς δύναμης καὶ τῆς ὕπαρξης μεταβολικοῦ
συνδρόμου, ὑπέρτασης ἀκόμη καὶ τῆς θνητότητας.
Στὴν παροῦσα μελέτη, μάλιστα, ἀποδείχτηκε ὅτι ὁ
ἀριθμὸς μυϊκῶν κάμψεων εἶχε καλύτερη προγνωστικὴ
ἀξία, συγκριτικὰ μὲ τὸ ἐπίπεδο καρδιοαναπνευστικῆς
ἀντοχῆς.
Πρόκειται γιὰ ἕνα ἁπλὸ τέστ, μὴ χρονοβόρο
καὶ οἰκονομικό, ποὺ ἀποτελεῖ καλὸ προβλεπτὴ τῆς
λειτουργικῆς ἱκανότητας τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ κατ᾽
ἐπέκταση τῆς καρδιαγγειακῆς ὑγείας. Πολλὰ ἰατρικὰ κέντρα διενεργοῦν χρονοβόρα καὶ ἀκριβὰ διαγνωστικὰ τὲστ καὶ ἡ προγνωστική τοὺυς ἀξία δὲν
εἶναι ἰδιαίτερα ἱκανοποιητική. Τὸ συγκεκριμένο τὲστ
εἶναι εὔκολα ἐφαρμόσιμο καί, κατανοητὸ (τόσο ἀπὸ
τοὺς ἰατροὺς ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς) καὶ βάσει
τῶν συγγραφέων, προτείνεται ἡ εἰσαγωγή του στὴν
πρωτοβάθμια φροντίδα ὑγείας.
Στοὺς περιορισμοὺς θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ τὸ
γεγονός, ὅτι ἡ συμμετοχὴ ὑπῆρξε ἐθελοντική, ἐνῶ
ἀπαιτοῦνται περισσότερες μελέτες σὲ γυναῖκες καὶ
ἡλικιωμένους γιὰ τὴν ἐπιβεβαίωση τῶν εὑρημάτων
τῆς παρούσης μελέτης. z

