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Οἱ ἀθηροθρομβωτικὲς καρδιαγγειακὲς παθήσεις
παραμένουν ἡ κύρια αἰτία θνητότητας καὶ ἀναπηρίας
σ’ ὅλο τὸν κόσμο καὶ ἀποτελοῦν πλέον μιὰ σύγχρονη
ἐπιδημία. Πρόκειται γιὰ μιὰ διάχυτη, ἀργὰ ἐξελισσόμενη
διαδικασία ποὺ ξεκινᾷ νωρὶς στὴ ζωὴ καὶ ἔχει ἀπρόβλεπτη
ἔκβαση. Ἐκδηλώνεται γύρω στὴν ἡλικία τῶν 60 ἐτῶν γιὰ
τοὺς ἄνδρες καὶ 70 ἐτῶν γιὰ τὶς γυναῖκες ὡς στεφανιαία
νόσος (στηθάγχη, ἔμφραγμα, αἰφνίδιος θάνατος),
ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ (μόνιμο ἢ παροδικό), ἀνεύρυσμα
κοιλιακῆς ἀορτῆς, στένωση νεφρικῆς ἀρτηρίας καὶ
περιφερικὴ ἀρτηριοπάθεια (διαλείπουσα χωλότητα). Τὸ
70% τῶν καρδιαγγειακῶν
θανάτων ὀφείλεται στὴ
στεφανιαία νόσο, τὸ 10-17%
σὲ ἐγκεφαλικὰ καὶ τὸ 10%
σὲ ρήξη ἀνευρυσμάτων. Ἡ
περιφερικὴ ἀποφρακτικὴ
ἀρτηριοπάθεια δὲν σκοτώνει
ἀπ’ εὐθείας ἡ ἴδια, ἀλλὰ
εἶναι δεῖγμα ὑποκείμενης
σοβαρῆς ἀθηροσκλήρωσης
καὶ προγνωστικὸς παράγων
γιὰ μελλοντικὰ ἀγγειακὰ
ἐπεισόδια. Ἡ παρουσία
ἀθηροσκλήρωσης σὲ ἕνα
ἀγγειακὸ δίκτυο ὀργάνου,
π.χ. καρδιάς, προδικάζει
πιθανὴ νόσο καὶ σὲ ἄλλα
μέρη του σώματος. Τὸ τραγικὸ
εἶναι ὅτι μιὰ στὶς τέσσερις
περιπτώσεις ἐμφάνισης τοῦ
καρδιακοῦ ἐπεισοδίου τὸ ἔμφραγμα εἶναι θανατηφόρο
τὶς πρῶτες ὧρες. Ὁ ἀσθενὴς πεθαίνει αἰφνίδια ἢ δὲν
προλαβαίνει νὰ φτάσει στὸ νοσοκομεῖο. Οἱ καρδιαγγειακὲς
παθήσεις εὐθύνονται γιὰ τοὺς περισσότερους πρόωρους
θανάτους καὶ ἀναπηρίες, τὸ δὲ κόστος τῶν συνεπειῶν εἶναι
δυσβάσταχτο. Ὑπολογίζεται ὅτι 5.000 πρόσωπα, ἡλικίας
30-70 ἐτῶν, πεθαίνουν αἰφνίδια στὴ χώρα μας.
Ἡ ἀθηρωσκλήρωση χαρακτηρίζεται ἀπὸ μεγάλες
περιόδους ὑφέσεως, ποὺ διακόπτονται ἀπότομα
ἀπὸ θορυβώδεις κλινικὲς ἐξάρσεις, ὡς τὸ ἔμφραγμα
μυοκαρδίου, τὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, αἰφνίδιος
θάνατος. Ἐλάχιστες παθήσεις ἐμφανίζουν μακρὺ χρόνο
ἐπῴασης, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴ δεύτερη δεκαετία τῆς ζωῆς
νὰ προσβάλει τὶς ἀρτηρίες.
Ἡ φυσικὴ ἱστορία τῆς ἀθηροθρόμβωσης μπορεῖ νὰ

παρομοιασθεῖ μὲ τριῶν πράξεων τραγῳδία. Ἡ πρώτη πράξη
συστήνει καὶ ἀναπτύσσει τοὺς κύριους πρωταγωνιστὲς –
δυσλιπιδαιμία, ὑπέρταση, κάπνισμα, παχυσαρκία, διαβήτης
-ποὺ ἐμφανίζονται νωρὶς καὶ παραμένουν σ’ ὅλη τὴ ζωή,
ἐκτὸς καὶ ἂν συμβεῖ κρίση. Στὴ δεύτερη πράξη, ποὺ ἐπίσης
διαρκεῖ 10ετίες, αὐτοὶ οἱ ἐχθροὶ ἐπιτίθενται ἀνελέητα καὶ
προοδευτικὰ καταστρέφουν τὸ ἀθῷο ἀρτηριακὸ τοίχωμα.
Τέλος, ἡ τρίτη πράξη μπορεῖ νὰ εἶναι τραγικὰ σύντομη.
Σὲ μιὰ στιγμὴ ἡ ἀθηρωματικὴ πλάκα διασπᾶται, ἡ ἀρτηρία
θρομβώνεται καὶ ὁ ἥρωας ἡ ἡρωίδα συχνά πεθαίνει χωρὶς
νὰ εἶναι ἐνήμεροι γιὰ τὸ δρᾶμα ποὺ παιζόταν στὶς ἀρτηρίες
τους.
Πρόσφατα νοσηλεύτηκε
στὴ κλινική μας νέος ἡλικίας
23 ἐτῶν, μὲ πρόσθιο ἔμφραγμα
τοῦ μυοκαρδίου καὶ στὴν
στεφανιογραφία παρουσίαζε
θρόμβο στὴ μεσότητα τοῦ
πρόσθιου κατιόντα. O ἀσθενὴς
ἦταν παχύσαρκος μὲ περίμετρο
κοιλίας 138 cm στὸ ὕψος τοῦ
ὀμφαλοῦ, καπνιστής, εἶχε
ἐπηρεασμένη γλυκόζη νηστείας
(120 mg/dL), ἀρτηριακὴ πίεση
130/90mmHg, χοληστερίνη LDL
140 mg/dL, HDL 36 mg/dL,
τριγλυκερίδια 186 mg/dL καὶ
δὲν εἶχε θετικὸ οἰκογενειακὸ
ἱστορικὸ γιὰ στεφανιαία νόσο.
Ἀναφέρουμε τὸ παραπάνω
περιστατικὸ, ὄχι γιὰ νὰ δείξουμε
ὅτι τὸ ἔμφραγμα μυοκαρδίου συμβαίνει καὶ σὲ νέα
πρόσωπα ἡλικίας 35-40 ἐτῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν περίπτωσή μας
σὲ πολὺ νεότερο 23 ἐτῶν. Καὶ αὐτὰ ἐπειδὴ οἱ πάσχοντες
καπνίζουν καὶ πάσχουν ἀπὸ μεταβολικὸ σύνδρομο.
Μερικά ἀπό τα σκηνικά τὴς τραγωδίας ἔχουν ἀρχίσει
νὰ ἀλλάζουν στὴ χώρα μας. Πρώτον: ἡ δεύτερη πράξη
τῆς τραγῳδίας ἔχει ἀρχίσει νὰ γίνεται πολὺ σύντομη,
δὲν διαρκεί δεκαετίες. Δεύτερον: μερικὰ χρόνια πρίν,
τὸ κλασσικὸ σκηνικὸ ἦταν τὰ παιδιὰ τοῦ ἀσθενοῦς
νὰ ἀνησυχοῦν ἔξω ἀπὸ τὴν μονάδα ἐντατικῆς καὶ νὰ
περιμένουν ἐνημέρωση. Τώρα τὸ σκηνικὸ ἔχει ἀλλάξει
καὶ οἱ γονεῖς συχνά ἀγωνιοῦν ἔξω ἀπὸ τὴν ἐντατικὴ γιὰ τὸ
παιδί τους ποὺ νοσηλεύεται μὲ ὀξὺ καρδιακὸ ἐπεισόδιο.
Τρίτον, τὸ τέλος τῆς ἀθηροθρόμβωσης (π.χ. στεφανιαίας
νόσου) δὲν εἶναι βέβαιο, ὅπως αὐτὸ τῆς ἀρχαίας τραγῳδίας.

Ἡ προσμονὴ γιὰ λύτρωση (κάθαρση) στὴν τραγῳδία εἶναι
ἂν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς πρωταγωνιστὲς τοῦ ἔργου ἐλεγχθοῦν
ἢ βγοῦν ἀπὸ τὸ ἔργο. Τότε ἡ τρίτη πράξη μπορεῖ νὰ μὴ
λάβει χώρα ποτέ.
Ἡ ἑλληνικὴ ἀρχαία τραγῳδία προκαλεῖ καὶ ἔλεος καὶ
φόβο.
Οἱ θεατές, παρακολουθώντας τὸν ἥρωα νὰ πάσχει
– ποὺ ἔχει κατὰ κανόνα ὑψηλὰ καὶ εὐγενῆ αἰσθήματα,
ἀλλὰ συντρίβεται ἀπὸ κάποια κληρονομικὴ ἐνοχὴ ἢ ἀπὸ
κάποια ὕβρη ἢ ἁμαρτία- νιώθουν ζωηρὴ συμπάθεια πρὸς
αὐτὸν καὶ βαθιὰ ἀνησυχία γιὰ τὴν τύχη του ποὺ τελικὰ
ὅμως λυτρώνεται μὲ τὴ κάθαρση.
Οἱ βασικὲς ἔννοιες τοῦ ὄρου «κάθαρση», ἡ
περίεργη αὐτή λέξη, ποὺ ἐπισφραγίζει τὸν πολύκροτο
ἀριστοτελικὸ ὁρισμὸ τῆς τραγῳδίας, εἶναι γνωστές:
ἀποβολὴ τῶν βλαβερῶν στοιχείων τοῦ ὀργανισμοῦ,
καθαρισμός, ἐξαγνισμός. Ἡ ἔννοια τῆς κάθαρσης
γιὰ τοὺς πρωταγωνιστὲς τῆς ἀθηροσκλήρωσης εἶναι ἡ
πρόληψη. Ὑγιεινὴ διατροφή, ἄσκηση, ὄχι κάπνισμα εἶναι
μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ἀκρογωνιαίους λίθους. Τὸ ζητούμενο
μὲ τὴ στεφανιαία νόσο εἶναι νὰ δοῦμε ἂν τελειώσει μὲ τὸ
κλασικὸ τρόπο, διότι εἶναι λίγο δύσκολο νὰ ἐπέμβει ὁ ἀπὸ
μηχανῆς θεὸς καὶ νὰ μᾶς λυτρώσει. Ὁ σύγχρονος ἀπὸ
μηχανῆς θεὸς μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἡ χρήση αὐτόματου
ἐξωτερικού ἀπινιδιστή. Κάθε μῆνα σὲ πληθυσμὸ 150.000
κατοίκων συμβαίνουν 10-15 καρδιοαναπνευστικὲς
ἀνακοπὲς ἐκτὸς νοσοκομείου. Ἤδη σ’ ὅλη τὴν ἔκταση
τὴς Ἠπείρου ἔχει ἀρχίσει τὴν ἐγκατάσταση ἐξωτερικῶν
ἀπινιδιστῶν σὲ πολυσύχναστους δημόσιους χώρους. Ἡ
ἔγκαιρη ἀπινίδωση ἀποτελεῖ βασικὸ κρίκο τὴ ἁλυσίδας
ἐπιβίωσης στὴν καρδιακὴ ἀνακοπή. Ἔγκαιρη εἴναι ὴ
ἀπινίδωση ἐντὸς 3-5 λεπτῶν ἀπὸ τὴν κατάρρευση τοῦ
θύματος. Ἡ δυνατότητα πρόσβασης σὲ ἐξωτερικοὺς
ἀπινιδιστὲς ἀναμένεται νὰ γλυτώνει ἕνα τουλάχιστον
περιστατικὸ καρδιακῆς ἀνακοπῆς κάθε 5 χρόνια.
Τὸ κύριο καθῆκον τῶν ἰατρῶν εἶναι ἡ φροντίδα τῶν
ἀσθενῶν, ἡ ὀποία πρόληψη εἶναι σημαντική, διότι οἱ
ἀσθένειες δὲν εἶναι εὐχάριστες, ἡ νοσηλεία στοιχίζει καὶ
ἡ ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας δὲν εἶναι πάντα ἐφικτή. Οἱ
προκλήσεις γιὰ τὸν ἰατρὸ εἶναι νὰ προβλέψει ποιὰ πρόσωπα
εἶναι σὲ κίνδυνο νὰ ἐκδηλώσουν νόσο, νὰ ἀναγνωρίσει τὰ
αἴτια, νὰ ἐκτιμήσει τὴν παρουσία ὑποκείμενης διεργασίας,
νὰ ἐξακριβώσει ἂν ὑπάρχει πρώιμη βλάβη στὰ ὄργανα
στόχος καὶ νὰ ἀξιολογεῖ τὴ θεραπεία.
Κακὲς συνήθειες τοῦ τρόπου ζωῆς, ὅπως ἡ ἀνθυγιεινὴ
διατροφή, ἡ καθιστικὴ ζωὴ καὶ τὸ κάπνισμα θεωροῦνται
ὡς οἱ κύριες αἰτίες νόσου. Πολλὲς ἀπ’ τὶς καρδιαγγειακὲς
παθήσεις, ποὺ συμβαίνουν ἀδικαιολόγητα σὲ μικρή
ἡλικία, μποροῦν νὰ προληφθοῦν ἀλλάζοντας ἁπλὰ
αὐτὲς τὶς συνήθειες καὶ κυρίως τοῦ καπνίσματος, ἐπειδὴ

ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν θυμάτων νεαρῆς ἡλικίας μὲ
ὀξὺ καρδιακὸ ἐπεισόδιο εἶναι βαρεῖς καπνιστές. Στὴν
πρωτογενῆ πρόληψη πρέπει νὰ ἰσχύσουν οἱ κανόνες
ὁδηγοῦ αὐτοκινήτου, δηλαδὴ ο ἴδιος ὄρος ταχύτητας γιὰ
ὅλους, γυναῖκες, ἄνδρες, μικροὺς καὶ μεγάλους. Καὶ ἐδῶ
ὁ καθεὶς πρέπει νὰ ἔχει ἐπίπεδα γλυκόζης ≤100 mg/dL,
ἀρτηριακὴ πίεση < 140 mm Hg καὶ χοληστερίνη LDL
στὰ 100mg% ἢ χαμηλότερα. Αὐτὰ βέβαια ἐπιτυγχάνονται
εὐκολότερα ὅταν γυμνάζεσαι καὶ ἔχεις βάρος φυσιολογικὸ
μὲ φυσιολογικὴ περίμετρο τῆς μέσης στὸ ὕψος τοῦ
ὀμφαλοῦ. Οἱ περιορισμοὶ αὐτοὶ θὰ γλιτώσουν χρήματα,
κυρίως ὅμως περισσότερες ζωὲς ἀπὸ ὅσο ὅλοι οἱ νόμοι
τῆς τροχαίας μαζί.
Δὲν πρέπει ὅμως νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ δύναμη τῆς
πρόληψης δὲν περιορίζεται στὶς πρωτοβουλίες τῆς
ὅποιας κοινωνίας οὔτε στὴ πρωτογενῆ πρόληψη. Πολλὲς
χιλιάδες συμπατριωτῶν μας παραμένουν ἀδιάγνωστοι καὶ
περιμένουν θεραπεία γιὰ ὑπέρταση, ὑψηλὴ χοληστερίνη,
παχυσαρκία, διαβήτη, ἐξάρτηση ἀπὸ τὴ νικοτίνη. Ὅσον
ἀφορᾷ τὰ πρόσωπα ποὺ ἐξετάζουν ἰατροί, συμβουλὲς
γιὰ δίαιτα, διακοπή τοῦ καπνίσματος καὶ φυσικὴ
ἄσκηση, δηλαδή λιγότερο αὐτοκίνητο, ὄχι κυλιόμενες
σκάλες, ὄχι ἀσανσὲρ, μπορεῖ νὰ κάνουν τὴ διαφορά
γιὰ μακροχρόνια ἐπιβίωση. Ἡ ἐκτίμηση τῆς ἀρτηριακῆς
πίεσης, τῆς χοληστερόλης, τῆς γλυκόζης, ἀκολοθούμενη
ἀπὸ τὴ σωστὴ θεραπεία, εἰδικὰ σ’ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν
ὑποστεῖ ἕνα καρδιαγγειακὸ συμβάν, θὰ σώσει ζωὲς καὶ
βραχυπρόθεσμα.
Κύριο διαχρονικὸ καὶ παγκόσμιο πρόβλημα στὴν
φαρμακευτικὴ ἀντιμετώπιση τῶν παραγόντων κινδύνου
εἶναι ἡ συμμόρφωση μὲ τὴ θεραπεία. Ἡ ἔγκαιρη διάγνωση
καὶ ἡ ἐφαρμογὴ σύγχρονης καὶ ἀποτελεσματικῆς θεραπείας
μειώνει σημαντικὰ τὴ νοσηρότητα καὶ θνησιμότητα ἀπὸ
καρδιαγγειακὰ νοσήματα. Δυστυχῶς, παρὰ τὸ γεγονὸς
ὅτι ὑπάρχει συνεχὴς ἐνημέρωση ἰατρῶν καὶ κοινοῦ γιὰ
τοὺς κινδύνους προαναφερθέντων παραγόντων κινδύνου,
τὰ ποσοστὰ τῶν ἀσθενῶν ποὺ εἶναι ἀδιάγνωστοι καὶ
ἀθεράπευτοι ἤ ὑποθεραπευόμενοι παραμένουν ἰδιαίτερα
σὲ ὑψηλά, μὴ ἐπιθυμητὰ ἐπίπεδα.
Ὁ χρυσὸς κανόνας τῆς Ἱπποκράτειας Ἰατρικῆς,
κάλλιον τοῦ θεραπεύειν τὸ προλαμβάνειν, πρέπει νὰ ἔχει
γενικὴ ἐφαρμογὴ ἀπὸ τὴ νεαρὴ ἡλικία. Οἱ ἔφηβοι καὶ
γενικὰ οἱ νέοι ἄνθρωποι πρέπει νὰ ἀποτελοῦν εἰδικὸ στόχο
στὴν ἐνημέρωση καὶ διαπαιδαγώγηση καὶ γιὰ τὸ στόχο
αὐτὸ ἔχουμε εὐθύνη ὅλοι μας.
Ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τὴς κοιλιακής μαραρυγής,
δηλαδή τῆς τελικῆς κρίσης τῆς ζωῆς μας, θὰ εἶναι χρήσιμησωτήρια ἡ λειτουργία αὐτόματου ἐξωτερικοῦ ἀπινιδιστῆ σὲ
δημόσιους πολυσύχναστους χώρους πρὸς ἀνάταξη τῆς
θανατηφόρου αὐτής αρρυθμίας. 

