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Οἱ νεώτερες Εὐρω παϊκὲς Ὁδηγίες γιὰ τὴν πρόληψη τῶν
καρδιαγγειακῶν νοσημάτω ν
Γεώργιος Γκουμᾶς, Ἀν. Διευθυντὴς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς, Εὐρωκλινικὴ Ἀθηνῶν
Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν, στὸ ἰατρικὸ περιοδικὸ
European Heart Journal, οἱ νεώτερες ὁδηγίες τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας γιὰ τὴν πρόληψη
τῶν καρδιαγγειακῶν παθήσεων. Ἐδῶ περιλαμβάνονται
σαφεῖς ὁδηγίες ἀποτελεσματικῆς ἀντιμετώπισης τῶν
παραγόντων κινδύνου γιὰ ἀθηρωμάτωση. Στόχοι τῶν
προτεινομένων παρεμ βά
σεων εἶναι ἡ αὐξημένη χο
λησ τερόλη, ἡ ἀρτηριακὴ
ὑπέρταση, τὸ κάπνισμα, ὁ
σακχαρώδης διαβήτης, ἡ
ἔλλειψη σωματικῆς δρα
στηριότητας, ἡ κακὴ διατρο
φὴ καὶ ἡ παχυσαρκία.
Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία
ὅτι τὰ αὐξημένα ἐπίπεδα τῆς
κακῆς LDL-χοληστερόλης
στὸ αἷμα συνδέονται
αἰτιολογικὰ μὲ τὴ δημιουργία
τῆς ἀθηρωματικῆς πλάκας,
ποὺ ἀποφράσσει τὶς ἀρτηρίες
μας. Ἡ ἀπόφραξη μιᾶς
ἀρτηρίας στὴν καρδιὰ συχνά
προκαλεῖ ἔμφραγμα, ἐνῶ ἡ
ἀπόφραξη μιᾶς ἀντίστοιχης
στὸν ἐγκέφαλο ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο. Ἡ μείωση τῆς
κακῆς LDL-χοληστερόλης
μειώνει τὴν πιθανότητα νὰ
γίνει ἕνα καρδιαγγειακὸ
ἐπεισόδιο. Ὅλοι πρέπει νὰ
προσαρμόσουμε ἔτσι τὴ δίαιτά μας, ὥστε νὰ περιέχει
λιγότερα κορεσμένα λιπαρὰ καὶ νὰ υἱοθετήσουμε
ὑγιεινοδιαιτητικὲς συνήθειες, ποὺ εὐνοοῦν τὴ μείωση τῆς
κακῆς χοληστερόλης. Κάποιοι ὅμως ἀπὸ ἐμᾶς θὰ πρέπει
νὰ λάβουν καὶ φάρμακο προκειμένου νὰ πετύχουν τοὺς
ἐπιθυμητοὺς χαμηλοὺς στόχους LDL-χοληστερόλης. Ὅσο
μεγαλύτερος εἶναι ὁ καρδιαγγειακὸς κίνδυνος, τόσο πιὸ
χαμηλοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ στόχοι. Ἔτσι στὰ πρόσωπα μὲ πολὺ
ὑψηλὸ κίνδυνο, ὁ στόχος τῆς κακῆς LDL-χοληστερόλης
εἶναι νὰ μειωθεῖ κάτω ἀπὸ τὰ 70 mg/dl. Πολὺ ὑψηλὸ
κίνδυνο παρουσιάζουν αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἤδη γνωστὴ
καρδιαγγειακὴ νόσο, οἱ πάσχοντες ἀπὸ σακχαρώδη
διαβήτη ποὺ ἔχουν ἕναν ἐπιπλέον παράγοντα κινδύνου,
οἱ πάσχοντες ἀπὸ σοβαρὴ χρόνια νεφρικὴ ἀνεπάρκεια καὶ
αὐτοὶ πού, μὲ βάση τοὺς παράγοντες κινδύνου ποὺ ἔχουν,
ἀντιμετωπίζουν κίνδυνο καρδιαγγειακοῦ θανάτου πάνω

ἀπὸ 10% μέσα στὰ ἑπόμενα 10 χρόνια. Στὰ πρόσωπα μὲ
ὑψηλὸ κίνδυνο, ὁ στόχος τῆς κακῆς LDL-χοληστερόλης
εἶναι νὰ μειωθεῖ κάτω ἀπὸ τὰ 100 mg/dl. Ὑψηλὸ κίνδυνο
ἔχουν τὰ πρόσωπα μὲ ἰδιαίτερα αὐξημένα τὰ ἐπίπεδα
μεμονωμένων παραγόντων κινδύνου, ὅπως γιὰ παράδειγμα
οἰκογενῆ ὑπερχοληστερολαιμία μὲ τιμὲς χοληστερόλης
πάνω ἀπὸ 310 mg/dl ἢ
ἀρτηριακὴ ὑπέρταση μὲ
τιμὲς πάνω ἀπὸ 180 mmHg
συστολικὴ καὶ πάνω ἀπὸ
110 mmHg διαστολική.
Ἐπίσης οἱ πάσχοντες ἀπὸ
σακχαρώδη διαβήτη ποὺ
δὲν ἔχουν κάποιο ἄλλον
παράγοντα κινδύνου,
οἱ ἀσθενεῖς μὲ μετρίου
βαθμοῦ χρόνια νεφρικὴ
ἀνεπάρκεια καὶ αὐτοὶ πού,
μὲ βάση τοὺς παράγοντες
κινδύνου ποὺ ἔχουν,
ἀντιμετωπίζουν κίνδυνο
καρδιαγγειακοῦ θανάτου
ἀπὸ 5-10% μέσα στὰ
ἑπόμενα 10 χρόνια. Στοὺς
ὑπόλοιπους ἀσθενεῖς ποὺ
λαμβάνουν ὑπολιπιδαιμικὴ
ἀγωγὴ ὁ στόχος τῆς κακῆς
LDL-χοληστερόλης εἶναι
νὰ μειωθεῖ κάτω ἀπὸ τὰ
115 mg/dl.
Τὰ στοιχεῖα, ποὺ
συνδέουν τὴν ἀρτηριακὴ ὑπέρταση μὲ τὶς περισσότερες
καρδιαγγειακὲς παθήσεις, εἶναι ἐπίσης ἀκλόνητα.
Ἡ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση ἀποτελεῖ βασικὸ παράγοντα
κινδύνου γιὰ στεφανιαία νόσο, καρδιακὴ ἀνεπάρκεια,
ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, περιφερικὴ ἀποφρακτικὴ
ἀγγειοπάθεια, χρόνια νεφρικὴ ἀνεπάρκεια καὶ κολπικὴ
μαρμαρυγή. Ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἔναρξη φαρμακευτικῆς
ἀγωγῆς ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰ ἐπίπεδα τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης
καὶ τὸ συνολικὸ καρδιαγγειακὸ κίνδυνο. Τὸ ὄφελος ἀπὸ
τὴ θεραπεία δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ φαρμάκου,
ἀλλὰ ἀπὸ τὴ μείωση τῆς πίεσης αὐτῆς καθ’ ἑαυτήν. Στοὺς
περισσότερους ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς εἶναι ἀναγκαία
ἡ χορήγηση συνδυασμοῦ ἀντιυπερτασικῶν φαρμάκων,
προκειμένου νὰ ἐλεχθεῖ ἡ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση. Σὲ ὅλα
βέβαια τὰ πρόσωπα ποὺ ἔχουν πρόβλημα ὑπέρτασης,
ἀλλὰ καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν φυσιολογικὲς - ὁριακὲς
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τιμὲς ἀρτηριακῆς πίεσης, θὰ πρέπει νὰ συστήνονται
ὑγιεινοδιαιτητικὲς παρεμβάσεις: ἔλεγχος τοῦ σωματικοῦ
βάρους, αὐξημένη σωματικὴ δραστηριότητα, μείωση
τῆς κατανάλωσης ἀλκοόλης, μείωση τῆς πρόσληψης
ἅλατος, αὐξημένη κατανάλωση φρούτων, λαχανικῶν καὶ
χαμηλῶν σὲ λιπαρὰ γαλακτοκομικῶν. Οἱ ὑπερτασικοί, μὲ
πίεση πάνω ἀπὸ 180/110 mmHg, πρέπει νὰ λαμβάνουν
ἀντιυπερτασικὴ ἀγωγὴ ἀνεξάρτητα τοῦ συνολικοῦ τους
καρδιαγγειακοῦ κινδύνου. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ αὐτοὺς
μὲ πίεση πάνω ἀπὸ 140/90 mmHg, ἐὰν ἔχουν καὶ ἄλλους
παράγοντες ὑψηλοῦ κινδύνου. Στοὺς ὑπερτασικοὺς μὲ
ὑψηλὸ καρδιαγγειακὸ κίνδυνο ἡ φαρμακευτικὴ θεραπεία
θὰ πρέπει νὰ ἐξετάζεται σὰν ἐπιλογὴ, ὅταν ἡ πίεση εἶναι
πάνω ἀπὸ 140/90 mmHg, ἐνῷ σὲ αὐτοὺς μὲ χαμηλὸ πρὸς
μέτριο κίνδυνο πρέπει νὰ προηγοῦνται οἱ ἀναφερθεῖσες
ὑγιεινοδιαιτητικὲς παρεμβάσεις καὶ ἡ φαρμακευτικὴ
θεραπεία νὰ ἐξετάζεται μόνο σὲ αὐτοὺς στοὺς ὁποίους
δὲν θὰ μειωθεῖ ἀποτελεσματικὰ ἡ πίεση. Ὁ στόχος εἶναι
κάτω ἀπὸ 140/90 mmHg σὲ ὅλους τους θεραπευόμενους
ὑπερτασικοὺς ἡλικίας ἄνω των 60 ἐτῶν. Στὰ πρόσωπα
ἄνω των 60 ἐτῶν, ποὺ πρὶν τὴ θεραπεία ἡ συστολική
τους πίεση εἶναι πάνω ἀπὸ 160 mmHg, στοχεύουμε τιμὲς
ἀνάμεσα στὰ 140 καὶ 150 mmHg, ἐνῷ στὰ πρόσωπα
ἄνω των 80 ἐτῶν, ὁ στόχος εἶναι ἴδιος μόνο ἐὰν εἶναι
σὲ καλὴ φυσικὴ καὶ νοητικὴ κατάσταση. Γενικά, στοὺς
εὔθραυστους ἡλικιωμένους ἡ ἀντιυπερτασικὴ ἀγωγὴ
πρέπει νὰ χορηγεῖται μὲ προσοχὴ καὶ ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸ
τῶν φαρμάκων καὶ ὡς πρὸς τὸν στόχο τῆς πίεσης. Αὐτὰ
ἐπειδὴ οἱ φαρμακευτικὲς παρενέργειες εἶναι συχνότερες
καὶ ἡ ἀπότομη πτώση τῆς πίεσης μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ
σοβαρὲς ἐπιπλοκές, π.χ. ἐπεισόδια ἀπώλειας συνειδήσεως
καὶ τραυματισμῶν.
Ὅσο σημαντικὴ ὅμως καὶ νὰ εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση τῆς
αὐξημένης χοληστερόλης καὶ τῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης,
δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ πιὸ ἀποτελεσματική, σὲ
σχέση μὲ τὸ κόστος της, παρέμβαση γιὰ τὴ μείωση
τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου εἶναι ἡ διακοπὴ τοῦ
καπνίσματος. Ὑπάρχουν σημαντικὲς ἀποδείξεις ἀπὸ
μελέτες γιὰ τὴν ἀξία τῆς συμβουλευτικῆς παρέμβασης, τῆς
θεραπείας μὲ ὑποκατάστατα νικοτίνης, τῆς βουπροπιόνης,
τῆς βαρενικλίνης καὶ συνδυασμοῦ τῶν παραπάνω. Τὰ
ἠλεκτρονικὰ τσιγάρα μπορεῖ νὰ βοηθήσουν στὴ διακοπὴ
τοῦ καπνίσματος, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ κυκλοφοροῦν μὲ
τοὺς ἴδιους ἐμπορικοὺς περιορισμοὺς ποὺ ἀφοροῦν καὶ
τὰ τσιγάρα. Τὸ παθητικὸ κάπνισμα αὐξάνει σημαντικὰ τὸν
κίνδυνο καί, ἑπομένως, ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ προστατευτοῦν
ἀπὸ αὐτὸ οἱ μὴ καπνιστές.
Οἱ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη ἔχουν αὐξημένο
καρδιαγγειακὸ κίνδυνο καὶ πρέπει νὰ ὑποβάλλονται σὲ
ἐπιθετικὴ ἀντιμετώπιση ὅλων των παραγόντων κινδύνου.

56

Ἡ συστολική τους πίεση πρέπει νὰ εἶναι χαμηλότερη
ἀπὸ 140 mmHg καὶ σὲ κάποιους ἐπιλεγμένους ἀσθενεῖς
χαμηλότερη κι ἀπὸ 130 mmHg, ἀφοῦ αὐτὸ μειώνει
ἀκόμη περισσότερο τὸν κίνδυνο ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ,
ἀμφιβληστροειδοπάθειας καὶ λευκωματουρίας, δηλαδὴ
νεφρικῆς βλάβης. Ἀντίστοιχα, ἐπιθετικὴ πρέπει νὰ εἶναι καὶ
ἡ μείωση τῆς χοληστερόλης. Ὅλοι οἱ διαβητικοὶ ἄνω των 40
ἐτῶν καὶ ἐπιλεγμένοι νεώτεροι μὲ ὑψηλὸ καρδιαγγειακὸ
κίνδυνο συνιστᾶται νὰ λάβουν ὑπολιπιδαιμικὴ ἀγωγὴ
μὲ στατίνες. Ἡ ἐπιθετικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ αὐξημένου
σακχάρου μὲ ἰνσουλίνη καὶ ἀντιδιαβητικὰ δισκία μειώνει
περισσότερο τὸν κίνδυνο ἀμφιβληστροειδοπάθειας
καὶ λευκωματουρίας καὶ λιγότερο τὸν καρδιαγγειακὸ
κίνδυνο. Οἱ θεραπευτικοὶ στόχοι τῆς ρύθμισης τοῦ
σακχάρου καὶ τῆς γλυκοζυλιωμένης αἱμοσφαιρίνης
πρέπει νὰ εἶναι πιὸ ἐλαστικοὶ στοὺς εὔθραυστους καὶ
ἡλικιωμένους διαβητικούς, καθὼς καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ
ἔχουν ἤδη ἐκδηλωμένη καρδιαγγειακὴ νόσο ἢ πάσχουν
ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἀπὸ τὸ σακχαρώδη διαβήτη. Ἡ
συνεχιζόμενη αὔξηση τῆς ἐπίπτωσης τοῦ σακχαρώδη
διαβήτη στὴν ἐποχὴ μας ἀποτελεῖ σημαντικὴ πρόκληση
γιὰ κάθε σύστημα ὑγείας παγκοσμίως καὶ θὰ πρέπει νὰ
ἀντιμετωπιστεῖ ἀποτελεσματικά. Οἱ ὑγιεινοδιαιτητικὲς
παρεμβάσεις μὲ μείωση τοῦ σωματικοῦ βάρους, αὔξηση τῆς
σωματικῆς δραστηριότητας καὶ βελτίωση τῶν διατροφικῶν
συνηθειῶν παίζουν κυρίαρχο ρόλο τόσο στὴν πρόληψη
ὅσο καὶ στὴ θεραπεία τοῦ σακχαρώδη διαβήτη.
Εἶναι φανερὸ ἀπὸ ὅλα τα παραπάνω, ὅτι ἡ σωστὴ
διατροφὴ παίζει βασικὸ ρόλο στὴν ἀντιμετώπιση ὅλων των
παραγόντων κινδύνου γιὰ καρδιαγγειακὲς νόσους, ἀλλὰ
καὶ στὴν πρόληψη πολλῶν ἄλλων χρόνιων παθήσεων, ὅπως
γιὰ παράδειγμα τοῦ καρκίνου. Ἡ καθημερινὴ πρόσληψη
τροφῆς πρέπει νὰ περιορίζεται στὸ ποσὸ τῶν θερμίδων
ποὺ εἶναι ἀπαραίτητες, ὥστε νὰ διατηροῦμε τὸ σωστὸ γιὰ
τὴν ὑγεία μας σωματικὸ βάρος μὲ δείκτη μάζας σώματος
(BMI) μεταξὺ 20 καὶ 25 kg/m2. Καὶ βέβαια εἶναι σημαντικὸ
νὰ γνωρίζει κανεὶς ὅτι ὅταν ἀκολουθεῖ τοὺς κανόνες
ὑγιεινῆς δίαιτας, δὲ χρειάζεται νὰ λαμβάνει συμπληρώματα
διατροφῆς. Ἡ ὑγιεινὴ δίαιτα χαρακτηρίζεται ἀπὸ:
χαμηλὴ πρόσληψη κορεσμένων λιπαρῶν καὶ σχεδὸν
καθόλου πρόσληψη trans ἀκόρεστων λιπαρῶν ὀξέων ἀπὸ
ἐπεξεργασμένες τροφές, προτίμηση πρόσληψης λίπους
μὲ τὴ μορφὴ πολυακόρεστων λιπαρῶν ὀξέων, λιγότερο
ἀπὸ 5 γραμμάρια ἁλάτι τὴν ἡμέρα, τουλάχιστον 30-45
γραμμάρια φυτικῶν ἰνῶν κατὰ προτίμηση ἀπὸ προϊόντα
ὁλικῆς ἀλέσεως, παραπάνω ἀπὸ 200 γραμμάρια φρούτων
κι ἄλλα τόσα λαχανικῶν τὴν ἡμέρα, δυὸ φορὲς ψάρι
τὴν ἑβδομάδα, 30 γραμμάρια ἀνάλατων ξηρῶν καρπῶν
τὴν ἡμέρα, καὶ ἀποφυγὴ τῶν ἀλκοολούχων καὶ τῶν
ἀναψυκτικῶν ποτῶν ποὺ ἔχουν ζάχαρη. 

