επικαιρα και αλλα
Ὑγεία χωρὶς στεφανιαία νόσο.
Βασίλειος Σπανὸς, Διευθυντὴς Αἱμοδυναμικοῦ Ἐργαστηρίου Ἰατρικοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν.
Ὅποιος τρώει ἄσχημα, ζεῖ ἄσχημα! Σὲ μελέτη,
ποὺ δημοσιεύθηκε πρόσφατα σὲ ἔγκυρο καρδιολογικὸ
περιοδικό, ἐπιβεβαιώνεται κάτι μᾶλλον ἀναμενόμενο:
οἱ τακτικὲς διατροφικὲς συνήθειες, ἐντὸς οἰκίας, μᾶς
προφυλάσσουν ἀπὸ ἀσθένειες, ἐν προκειμένῳ, μειώνουν
τὴν πιθανότητα νὰ νοσήσουμε ἀπὸ σακχαρώδη διαβήτη
(«ζάχαρο»). Οἱ ἐρευνητὲς τῆς μελέτης παρακολούθησαν ἐπὶ
8 ἔτη 58.000 ὑγιεῖς γυναῖκες
(οἱ ὁποῖες συμμετέχουν στὴ
μελέτη Nurses’ Health Study)
καὶ 41.000 ὑγιεῖς ἄνδρες
(ποὺ συμμετέχουν στὴ
μελέτη Health Professional
Follow-up Study) ἡλικίας
40 ἕως 75 ἐτῶν, κατοίκους
τῶν Η.Π.Α. Ὅσοι ἀπὸ τοὺς
συμμετέχοντες ἔτρωγαν
11-14 φορὲς τὴν ἑβδομάδα
στὸ σπίτι (γεῦμα ἢ δεῖπνο),
ἐμφάνισαν λιγότερο συχνὰ
διαβήτη, συγκριτικὰ μὲ ὅσους
ἔτρωγαν σπίτι τους 6 φορὲς
συνολικὰ τὴν ἑβδομάδα ἢ
καὶ λιγότερο. Φαίνεται πὼς
ὅσοι ἔτρωγαν συχνὰ ἐκτὸς
σπιτιοῦ αὔξησαν τὸ σωματικό
τους βάρος, μὲ ἀποτέλεσμα
νὰ νοσοῦν συχνότερα ἀπὸ
διαβήτη. Ἀνάμεσα στὶς αἰτίες
αὔξησης τοῦ σωματικοῦ
βάρους καταγράφηκε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἡ συχνότερη
κατανάλωση ἀναψυκτικῶν μὲ ὑψηλὴ περιεκτικότητα σὲ
ζάχαρη στὸ φαγητὸ ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι (PLoS Med 13(7):
e1002052. doi:10.1371/journal.pmed.1002052).
Οἱ ἐρευνητὲς κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου
σχετικὰ μὲ τὰ ὁλοένα αὐξανόμενα ποσοστὰ Ἀμερικανῶν
ποὺ γευματίζουν ἢ καὶ δειπνοῦν ἐκτὸς σπιτιοῦ. Καὶ ὅταν
αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἀποφευχθεῖ, οἱ ἐρευνητὲς
συστήνουν νὰ ἀποφεύγεται ἡ σίτιση σὲ ταχυφαγεῖα («fast
food»).
Στὸ ἄκουσμα τῆς εἴδησης ἀναρωτήθηκα, ἂν ἄραγε τὰ
ἀποτελέσματα ἀνάλογης μελέτης θὰ ἦταν παραπλήσια σὲ
διαφορετικὸ πληθυσμό, γιὰ παράδειγμα στὸν ἰταλικό. Τὰ
χρόνια ποὺ ἔζησα στὸ Μιλάνο, μιὰ πόλη ποὺ διεκδικοῦσε
τὸ χαρακτηρισμό: «πόλη ὅπου δουλεύουν» («citta del
lavoro», μὲ ἔντονο τὸν ὑπαινιγμὸ τῆς ἀπαξίας γιὰ ἄλλες
πόλεις, νοτιότερα, ὅσον ἀφορᾶ στὴν προσήλωσή τους
στὴν ἐργασία), μὲ εἶχε ἐντυπωσιάσει τὸ κλείσιμο ὅλων τῶν

ὑπηρεσιῶν, καταστημάτων κ.λπ., κατὰ τὶς μεσημεριανὲς
ὧρες. Γιὰ νὰ εἶμαι εἰλικρινὴς μὲ εἶχε ἐνοχλήσει, ὄχι ἁπλῶς
ἐντυπωσιάσει: τί εἶδος «πόλης ὅπου δουλεύουν» εἶναι αὐτή,
ὅπου ὅλα νεκρώνουν γιὰ δύο περίπου ὧρες κάθε μεσημέρι,
χειμῶνα-καλοκαῖρι; Μὲ τὸν καιρὸ ὅμως κατέληξα νὰ ἐκτιμῶ
ἰδιαίτερα αὐτὴ τὴν ἰδιοτυπία τους, ἀναπόσπαστο κομμάτι
τῆς ἰταλικῆς κουλτούρας ὅσον ἀφορᾶ στὸ φαγητό, στὴν
ἐπικοινωνία καί, τελικῶς,
στὸν τρόπο ζωῆς.
Κάποιοι Μιλανέζοι,
οἱ πιὸ τυχεροί, χρησ ι
μοποιοῦσαν τὴ μεσημ ε
ριανὴ παύση γιὰ νὰ φᾶνε
μὲ τὴν οἰκογένεια, γύρω
ἀπὸ τὸ τραπέζι τοῦ σπιτιοῦ
τους. Ἀλλὰ καὶ ὅσοι
γευμάτιζαν ἐκτὸς σπιτιοῦ,
δὲν θύμιζαν σὲ τίποτα τοὺς
ἀντίστοιχους Ἀμερικανούς,
παρ’ ὃλο ποὺ γενικῶς
τόσο οἱ Η.Π.Α. ὅσο καὶ ἡ
ἀμερικανικὴ κουλτούρα
ἔχαιραν μεγάλης ἐκτίμησης
στὸ Μιλάνο – ὄχι ὅμως
στὸ φαγητό! Τὸ γεῦμα
σήμαινε ἄνεση χρόνου,
συνάθροιση φίλων καὶ
συναδέλφων γύρω ἀπὸ τὸ
τραπέζι, διαδοχὴ πιάτων
συνοδευόμενων ἀπὸ
καλὸν οἶνο καὶ τὸ ἀπαραίτητο κλείσιμο μὲ ἕναν καφέ.
Ὅλα σφραγίζονταν ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία τῶν ἀνθρώπων,
ποὺ βρίσκονταν γύρω ἀπὸ τὸ μεσημβρινὸ τραπέζι. Τίποτα
δὲν ἦταν γρήγορο οὔτε, σὲ καμμιὰ περίπτωση, πρόχειρο!
Τὸ νοσοκομεῖο ποὺ δούλευα ἦταν ἀρκετὰ μακριὰ
ἀπὸ τὸ κέντρο, χωρὶς καταστήματα τριγύρω, ὁπότε δὲν
ὑπῆρχε δυνατότητα γεύματος παρὰ μόνο στὸ ἴδιο τὸ
νοσοκομεῖο. Αὐτὴ ἡ δυνατότητα πάντως εἶχε ἀναχθεῖ σὲ
ὕψιστη λειτουργία γιὰ τοὺς Ἰταλοὺς συναδέλφους. Ἡ
προβλεπόμενη ἀπουσία ὑπερέβαινε τὴ μία ἢ καὶ μιάμισυ
ὥρα καὶ στὸ ἑστιατόριο ἀκολουθεῖτο ὅλη ἡ ἱεροτελεστία
μὲ ὀρεκτικό, πρῶτο καὶ δεύτερο πιάτο, ἐπιδόρπιο καί,
φυσικά, καφέ. Οἱ συζητήσεις στρέφονταν συχνὰ γύρω
ἀπὸ τὸ φαγητό. Τὰ σχετικῶς ἁπλοϊκά, ἀλλὰ πάντοτε
εὐπρεπῆ, πιάτα λειτουργοῦσαν ὡς ἐρέθισμα γιὰ συζήτηση
ἀντίστοιχων ἐδεσμάτων, μὲ ἀναφορὲς στὰ ἰδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους, ἀνάλογα μὲ τὴν περιοχὴ τῆς Ἰταλίας,
ἀπὸ τὴν ὁποία προερχόταν καθεὶς ἐκ τῶν συνδαιτυμόνων.
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Ἀλλὰ ἡ συζήτηση ἐπεκτεινόταν καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους
τομεῖς, τῆς ἰατρικῆς ἑξαιρουμένης: ἡ ὥρα τοῦ φαγητοῦ
ἦταν ἱερή!
Θυμᾶμαι ἕνα περιστατικὸ κατὰ τοὺς πρώτους μῆνες τῆς
παρουσίας μου στὸ αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο. Ὁλότελα
ξένος πρὸς τὴν φιλοσοφία τῶν ὑπολοίπων, ἔκλεβα λίγο
χρόνο τὸ μεσημέρι γιὰ νὰ ἀγοράσω ἕνα σάντουιτς ἀπὸ τὸ
κυλικεῖο. Συχνὰ ὁ χρόνος μετάβασης καὶ ἐπιστροφῆς στὸ
κυλικεῖο ἦταν χρόνος συζήτησης γιὰ τὴ δουλειά, ἄλλοτε
μὲ κάποιον ἐπίσης ἀλλοδαπὸ συνάδελφο κι ἄλλοτε μὲ τὸν
διευθυντὴ τοῦ κέντρου, διάσημο ἐπεμβατικὸ καρδιολόγο –
Ἰταλοαμερικανό, στὴν κουλτούρα τοῦ φαγητοῦ σαφέστατα
Ἀμερικανό, ἀφοῦ ποτὲ δὲν διέθετε χρόνο γιὰ κανονικὸ
γεῦμα! Ἕνα μεσημέρι, ποὺ γύρισα ἀπὸ τὸ κυλικεῖο
ἀποτελειώνοντας βιαστικὰ τὸ σάντουιτς ποὺ κουβαλοῦσα,
ὥστε νὰ προλάβω νὰ μπῶ στὸ ἐργαστήριο, εἶδα ἕναν ἀπὸ
τοὺς νοσηλευτὲς νὰ μὲ κοιτᾶ κουνώντας τὸ κεφάλι. Ὁ
Κλαούντιο ἦταν ἕνας νεαρὸς ναπολιτάνος, ποὺ τὸ ἔφερε
βαρέως ποὺ ἄφησε τὴν «ὡραιότερη πόλη τοῦ κόσμου γιὰ
νὰ δουλέψει στὴ μαυρίλα τοῦ Μιλάνου». Στὴν ἔκπληξή μου
γιὰ τὴν, μᾶλλον ἐπικριτική, κίνηση τοῦ κεφαλιοῦ του, μοῦ
ἀπάντησε λέγοντας: «Vassili, chi mangia male, vive male!»,
δηλαδή: «ὅποιος τρώει ἄσχημα, ζεῖ ἄσχημα!». Ἐκείνη τὴν
ἡμέρα τὴν θυμᾶμαι, γιατί στὰ τριάντα πέντε μου χρόνια
εἶχα πάρει ἕνα πολύτιμο μάθημα ζωῆς ἀπὸ τὸν οὔτε εἴκοσιπεντάχρονο ναπολιτάνο νοσηλευτή (καλή του ὥρα!)
Τὰ κατοικίδια ὠφελοῦν τὴν καρδιά! Οἱ τακτικοὶ
ἀναγνῶστες τῶν «Ρυθμῶν τῆς Καρδιᾶς» γνωρίζουν πὼς
ἡ τακτικὴ φυσικὴ δραστηριότητα δρᾶ εὐεργετικὰ στὴν
ὑγεία τῆς καρδιᾶς καὶ ὄχι μόνο. Φαίνεται πὼς αὐτὴ εἶναι
ἡ σημαντικότερη αἰτία γιὰ μιὰ εἴδηση ποὺ μᾶς ἔρχεται ἀπὸ
τὶς Η.Π.Α., καὶ συγκεκριμένα, ὡς συμπέρασμα εἰδικῆς
ἐπιτροπῆς τῆς Ἀμερικανικῆς Ἕνωσης Καρδιολογίας
(http://m.newsroom.heart.org/news/pets-may-help-reduce-your-risk-of-heart-disease). Διαπιστώθηκε λοιπόν,
μετὰ ἀπὸ ἐπισκόπηση τῆς σχετικῆς βιβλιογραφίας, πὼς
τὰ κατοικίδια ζῶα μειώνουν τὴν πιθανότητα στεφανιαίας
νόσου σὲ ὅσους δὲν ἔχουν σχετικὸ ἱστορικό, ἐνῶ δὲν
ἀποκλείεται νὰ αὐξάνουν καὶ τὰ χρόνια ζωῆς ἀνθρώπων
ποὺ ἔχουν ἱστορικὸ τῆς νόσου.
Στὶς σχετικὲς μελέτες ἡ παρουσία κατοικιδίου, κυρίως
σκύλου, αὐξάνει τὴ μέση σωματικὴ ἄσκηση τοῦ κατόχου
του, μειώνοντας τὴν ἀρτηριακὴ πίεση καὶ τὴν πιθανότητα
παχυσαρκίας. Ἐκτιμᾶται, λοιπόν, πὼς ὅλες οἱ παραπάνω
εὐεργετικὲς ἐπιδράσεις εἶναι ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἀποφυγὴ
ἀνάπτυξης καὶ ἐκδήλωσης στεφανιαίας νόσου.
Εἰδικότερα σὲ μελέτη καταγραφῆς τῶν καθημερινῶν
συνηθειῶν 5.200 ἐνηλίκων, οἱ ἰδιοκτῆτες σκύλων
περπατοῦσαν συχνότερα καὶ περισσότερο ἀπὸ
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συνομηλίκους τους μὲ παραπλήσιο προφίλ, ποὺ δὲν εἶχαν
κάποιο κατοικίδιο, ὡς ἀποτέλεσμα οἱ ἰδιοκτῆτες σκύλων
ἔφθασαν πολὺ συχνότερα (κατὰ 50%) στὴ συστηνόμενη
ἑβδομαδιαία φυσικὴ δραστηριότητα. Νὰ θυμίσουμε ποιὰ
εἶναι αὐτή: 150 λεπτὰ γρήγορου βαδίσματος ἑβδομαδιαίως,
μὲ ρυθμὸ περίπου 4-5 χιλιόμετρα τὴν ὥρα, κατανεμημένο
σὲ 5 φορὲς τὴν ἑβδομάδα ἐπὶ 30 λεπτὰ κάθε φορά ἢ σὲ 3
φορὲς τὴν ἑβδομάδα ἐπὶ 50 λεπτὰ κάθε φορά.
Ἡ κινητοποίηση τοῦ κατόχου τοῦ κατοικιδίου, νὰ
βγεῖ ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ νὰ περπατήσει, φαίνεται πὼς εἶναι
ὁ βασικὸς εὐεργετικὸς μηχανισμός, ἀλλὰ πιθανὸν νὰ
συμμετέχουν καὶ ἄλλοι, ὅπως ἡ μείωση τοῦ στρὲς καὶ ἡ
ψυχολογικὴ ὑποστήριξη ποὺ προσφέρει τὸ κατοικίδιο στὸν
Κύριό του.
Σὲ κάθε περίπτωση, καὶ παρὰ τὰ θετικὰ σημάδια
γιὰ τοὺς κατόχους κατοικιδίων, ξεκαθαρίζεται πὼς δὲν
συστήνεται σὲ πάσχοντες ἢ ἀνθρώπους ποὺ θέλουν νὰ
ἀποφύγουν τὴ στεφανιαία νόσο νὰ ἀποκτήσουν κατοικίδιο,
ὅπως συστήνουμε τὴν ἄσκηση καὶ τὴ μεσογειακὴ διατροφή.
Ὁ λόγος εἶναι πὼς δὲν ἔχουμε ἀκόμα δεδομένα, ποὺ νὰ
πείθουν πὼς μόνη ἡ ἀπόκτηση ἑνὸς σκύλου θὰ μετατρέψει
τὴν καθιστική μας ζωὴ σὲ περιπατητική. Πάντως ὅποιος ἐξ’
ὑμῶν ἔχει λόγους νὰ πιστεύει τὸ ἀντίθετο, δηλαδὴ πὼς
ἀποκτώντας κατοικίδιο θὰ βάλει στὴ ζωή του τὸ καθημερινὸ
βάδισμα, δὲν θὰ ἦταν ἄτοπο νὰ τὸ δοκιμάσει!
Στεφανιαία νόσος: Ἀρχαία ὅσο οἱ μούμιες! Μιὰ
ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα μελέτη, ποὺ δημοσιεύθηκε σὲ
ἕνα ἀπὸ τὰ ἐγκυρότερα ἰατρικὰ περιοδικὰ (Lancet Volume
381, No. 9873, p1211–1222), πλουτίζει τὴ θεώρησή μας
γιὰ τὴν παρουσία τῆς στεφανιαίας νόσου σὲ ἐποχές, κατὰ
τὶς ὁποῖες ἂν ὑπῆρχε δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ἀναγνωριστεῖ.
Οἱ ἐρευνητὲς ὑπέβαλλαν 137 μούμιες ἀπὸ ἀρχαίους
πληθυσμοὺς τῆς Αἰγύπτου, τοῦ Περοῦ, τῆς Ἀλάσκας καὶ
τῶν νοτιοδυτικῶν Η.Π.Α. σὲ ὁλόσωμη ἀξονικὴ τομογραφία,
ἀνιχνεύοντας ἐνδεχόμενα σημάδια ὕπαρξης ἀθηρωματικῆς
πλάκας σὲ μία ἢ περισσότερες ἀρτηρίες. Διαπιστώθηκε
πὼς μία στὶς τέσσερις μούμιες εἶχε ἀπόδειξη παρουσίας
ἀθηρωμάτωσης σὲ μία τουλάχιστον ἀρτηρία. Ἡ ἀνακάλυψη
δὲν ἦταν ἀναμενόμενη καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα,
πὼς οἱ ἀρτηρίες ἀρχαίων πληθυσμῶν εἶχαν προσβληθεῖ
ἀπὸ ἀθηρωμάτωση, δηλαδὴ τὴν διεργασία ἐναπόθεσης
χοληστερίνης στὰ τοιχώματά τους, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ σὲ
στεφανιαία νόσο καὶ ἐμφράγματα, ὅταν προσβάλλει τὶς
ἀρτηρίες τῆς καρδιᾶς (στεφανιαῖες ἀρτηρίες).
Τὰ εὑρήματα αὐτὰ ἀνατρέπουν τὴν εὐρέως
διαδεδομένη πεποίθηση, πὼς ἡ ἀθηρωμάτωση καὶ ἡ
στεφανιαία νόσος ἀφοροῦν ἀποκλειστικῶς στὴν ἐποχή
μας, ἀφοῦ ἀνιχνεύεται σὲ πληθυσμοὺς προβιομηχανικοὺς
- στὴν πραγματικότητα προαγροτικούς. 

