επικαιρα και αλλα
Ὁδηγίες γιὰ διατροφὴ καὶ φυσικὴ δραστηριότητα: τὰ πρέπει
καὶ τὰ μή!!
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Κάθε φορὰ ποὺ ἀσχολούμαστε μὲ τὴν πρόληψη τῶν
καρδιαγγειακῶν παθήσεων, ἀφιερώνουμε ἄφθονο χρόνο
γιὰ νὰ συζητᾶμε σχετικὰ μὲ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς αὐξημένης χοληστερίνης, τὴν ἀρτηριακὴ ὑπέρταση καὶ τὸν
σακχαρώδη διαβήτη. Ἔχουμε πληθώρα φαρμάκων ποὺ
συνταγογραφοῦμε στοὺς ἀσθενεῖς μας καὶ μὲ τὶς σωστὲς
ἐνδείξεις τὰ φάρμακα αὐτὰ εἶναι ἰδιαίτερα ἀποτελεσματικὰ στὴ μείωση ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου καὶ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου.
Ὅμως, πολλὲς φορὲς
ἀμελοῦμε ἢ δὲν ἀσχολούμαστε ἀρκετὰ μὲ
συζήτηση, σχετικὰ μὲ
τὴ σωστὴ διατροφὴ
καὶ τὴ φυσικὴ δραστηριότητα, ξεχνώντας
ὅτι τόσο ἡ ἔλλειψη
σωματικῆς ἄσκησης,
ὅσο καὶ ἡ κακὴ διατροφὴ ἐπιδεινώνουν
τοὺς ὑπόλοιπους παράγοντες κινδύνου
καὶ συχνὰ ὁδηγοῦν
ἄμεσα σὲ σημαντικὴ
αὔξηση τῶν καρδιαγγειακῶν ἐπεισοδίων.
Ἄς δοῦμε, λοιπόν,
ποιὲς εἶναι οἱ βασικὲς
ὁδηγίες, ποὺ πρέπει
νὰ δίνουμε στοὺς
ἀνθρώπους οἱ ὁποίοι
καθημερινὰ ζητοῦν
τὴ συμβουλή μας, εἴτε
ἔχουν ἤδη ὑποστεῖ
κάποιο ἐπεισόδιο εἴτε
εἶναι ὑγιεῖς καὶ θέλουν νὰ μειώσουν τὸν μελλοντικό τους
κίνδυνο.
Μποροῦμε μὲ μιὰ φράση νὰ συμβουλεύουμε σχετικὰ
μὲ τὴ σωστὴ διατροφή, συνιστῶντας «δίαιτα χαμηλὴ σὲ
κορεσμένα λιπαρὰ καὶ πλούσια σὲ προϊόντα ὁλικῆς ἀλέσεως, λαχανικά, φροῦτα καὶ ψάρι». Μὲ τὴ σωστὴ διατροφὴ μειώνεται ὁ κίνδυνος γιὰ τὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα
ἀλλὰ καὶ γιὰ πληθώρα ἄλλων παθήσεων, ὅπως εἶναι γιὰ
παράδειγμα διάφορες μορφὲς καρκίνου. Κάθε φορὰ ἡ
πρόσληψη ἐνέργειας μὲ τὴν τροφὴ πρέπει νὰ περιορίζεται
στὸ ποσὸ ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴ διατήρηση ἢ τὴν
ἀπόκτηση τοῦ ἰδανικοῦ βάρους γιὰ τὴν ὑγεία μας. Αὐτὸ

εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖνο ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ δείκτη μάζας
σώματος καὶ ἐδῶ τὸ πηλίκο τοῦ βάρους μας πρὸς τὸ τετράγωνο τοῦ ὕψους μας πρέπει νὰ εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ 20
καὶ μικρότερο ἀπὸ 25 kg/m2 ἐπιφάνειας σώματος. Ἐπίσης
στὶς περισσότερες περιπτώσεις, ὅταν ἀκολουθοῦμε τοὺς
κανόνες μιᾶς ὑγιεινῆς διατροφῆς, δὲν εἶναι ἀπαραίτητη
ἡ χρήση συμπληρωμάτων διατροφῆς.
Τὰ κορεσμένα λιπαρὰ ὀξέα ποὺ προέρχονται ἀπὸ
ζωικὲς τροφές, ὅπως
εἶναι τὰ πλήρη γαλακτοκομικὰ προϊόντα,
τὸ λίπος τοῦ κρέατος
καὶ τὸ βούτυρο, εἶναι
σημαντικὸ νὰ ἀντικατασταθοῦν κυρίως
ἀπὸ πολυακόρεστα
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μονοακόρεστα λιπαρὰ ὀξέα,
μὲ στόχο τὸν περιορισμὸ τῶν πρώτων σὲ
ποσοστὸ κάτω ἀπὸ
10% τῆς συνολικής
ἐνέργειας ποὺ προσλαμβάνουμε μὲ τὴν
καθημερινὴ τροφή.
Τὰ μονοακόρεστα
λιπαρὰ αὐξάνουν τὴν
καλὴ HDL χοληστερίνη ἀλλά, ὅταν πρόκειται γιὰ τὴ μείωση
τοῦ στεφανιαίου κινδύνου, δὲν διαθέτουν
τόσα πολλὰ στοιχεῖα
τέτοιας ἐνέργειας. Τὰ
πολυακόρεστα λιπαρὰ
ὀξέα, ὅταν ἀντικαθιστοῦν τὰ κορεσμένα λιπαρά μειώνουν
τὴν κακὴ LDL χοληστερίνη, ἀλλὰ παράλληλα καὶ τὴν καλὴ
HDL χοληστερίνη.
Τὰ πολυακόρεστα περιέχονται σὲ φυτικὲς μαργαρίνες,
φυτικὰ σπορέλαια ὅπως τὸ ἀραβοσιτέλαιο, ἡλιέλαιο, σογιέλαιο (ω-6 λιπαρά), ἐπίσης σὲ ξηροὺς καρποὺς καὶ στὰ
λιπαρὰ ψάρια (ω-3 λιπαρά), ἐνῶ τὰ μονοακόρεστα λιπαρὰ
ὀξέα περιέχονται κυρίως στὸ ἐλαιόλαδο.
Ἀπὸ τὰ ἀκόρεστα λιπαρὰ ὀξέα, θὰ πρέπει κανεὶς νὰ
ἀπομονώσει καὶ νὰ ἀποφεύγει ἐντελῶς τὰ τρανς λιπαρὰ
ὀξέα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἰδιαίτερα βλαβερά, ἐπειδὴ αὐξάνουν
τὴν κακὴ LDL χοληστερίνη καὶ μειώνουν τὴν καλὴ HDL
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χοληστερίνη. Προέρχονται ἀπὸ τὴ βιομηχανικὴ-θερμικὴ
ἐπεξεργασία τῶν πολυακόρεστων κυρίως λιπαρῶν καὶ περιέχονται σὲ τροφὲς, ὅπως τὰ γαριδάκια, πατατάκια, μπισκότα, κρουασάν, τηγανητὲς πατάτες καὶ τηγανητὰ λαχανικά,
ποὺ καταναλώνουμε συνήθως σὲ ἑστιατόρια.
Αὐτὸ ποὺ φαίνεται νὰ ἀπενοχοποιεῖται μὲ βάση τὰ
δεδομένα τελευταίων μελετῶν εἶναι οἱ τροφὲς ποὺ περιέχουν κυρίως χοληστερίνη καὶ ὄχι κορεσμένα λιπαρὰ
ὀξέα, ὅπως εἶναι ὁ κρόκος τῶν αὐγῶν. Ὅταν αὐξάνουμε
τὴ χοληστερίνη μὲ τὴν τροφή, μειώνεται ἡ χοληστερίνη ποὺ
παράγει τὸ ἧπαρ μας. Καὶ ὅταν καταναλώνουμε καθημερινῶς αὐγά, στοὺς περισσότερους δὲν αὐξάνεται ἡ κακὴ
χοληστερίνη τοῦ αἵματος, ἀντίθετα, μπορεῖ νὰ αὐξηθεῖ ἡ
καλή. Ἡ ἀντικατάσταση τῶν λιπαρῶν ὀξέων τῆς τροφῆς,
ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀκόρεστα λιπαρά, μπορεῖ νὰ γίνει καὶ ἀπὸ
σύνθετους ὑδατάνθρακες, ὅπως εἶναι αὐτοὶ ποὺ περιέχονται σὲ προϊόντα ὁλικῆς ἀλέσεως μὲ σημαντικὴ ποσότητα
φυτικῶν ἰνῶν. Οἱ φυτικὲς ἶνες φαίνεται ὅτι μειώνουν τὴ
μεταγευματικὴ αὔξηση τοῦ σακχάρου μετὰ ἀπὸ κατανάλωση ὑδατανθράκων, καθὼς ἐπίσης ὅτι μειώνουν τὴν κακὴ
LDL καὶ τὴν ὁλικὴ χοληστερίνη. Οἱ ἁπλοὶ ὑδατάνθρακες,
ὅπως εἶναι ἡ ζάχαρη, πρέπει νὰ ἀποφεύγονται.
Τὰ φροῦτα καὶ τὰ λαχανικὰ εἶναι πολύτιμα συστατικὰ
κάθε μοντέλου ὑγιεινῆς διατροφῆς καὶ τὸ ποσὸ τῆς καθημερινῆς πρόσληψης αὐτῶν πρέπει νὰ ξεπερνᾶ τὰ 200
γραμμάρια γιὰ τὸ καθένα, καλύτερα νὰ φθάνει τὰ 400
γρ. τὴν ἡμέρα. Συνιστᾶται ἐπίσης ἡ κατανάλωση ψαριοῦ
δυὸ φορὲς τὴν ἑβδομάδα, μὲ τὴ μιὰ φορὰ νὰ ἐπιλέγουμε
λιπαρὸ ψάρι. Τὸ ἁλάτι πρέπει νὰ ἀποφεύγεται, ὅπως καὶ οἱ
τροφὲς ποὺ περιέχουν ἁλάτι. Οἱ ξηροὶ καρποὶ συνιστᾶται
νὰ εἶναι ἀνάλατοι καὶ νὰ λαμβάνονται σὲ ποσότητα 30 γρ.
περίπου τὴν ἡμέρα, ἀφοῦ περιέχουν ὑγιεινὰ ἀκόρεστα
λιπαρὰ ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ πολλὲς θερμίδες. Τὰ πλούσια
σὲ ζάχαρη ἀναψυκτικὰ καὶ τὰ οἰνοπνευματώδη πρέπει
νὰ ἀποφεύγονται. Ἡ ἤπια κατανάλωση ἀλκοόλ, κυρίως
κρασιοῦ μὲ τὸ φαγητὸ πάντα στὸ πλαίσιο τῆς Μεσογειακῆς διατροφῆς, εἶχε συνδυαστεῖ σὲ παλιότερες ἐπιδημιολογικὲς μελέτες μὲ χαμηλότερο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο,
συγκριτικὰ μὲ αὐτὸν τῶν ἀτόμων ποὺ ἀπέχουν πλήρως
τοῦ ἀλκοόλ.
Πέρα ἀπὸ τὴν ὑγιεινὴ διατροφή, καὶ ἡ τακτικὴ
φυσικὴ δραστηριότητα ἀποτελεῖ βασικὸ συστατικὸ τῆς
καρδιαγγειακῆς πρόληψης. Ἄφθονες μελέτες ἔχουν δείξει
ὅτι ἡ τακτικὴ συμμετοχὴ στὰ προγράμματα αὐτὰ σωματικῆς
ἄσκησης μειώνει τὸν κίνδυνο γιὰ θάνατο, ἐνῶ παράλληλα
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αὐξάνει τὴ σωματικὴ ἀντοχὴ καὶ βελτιώνει τὴν πνευματικὴ ὑγεία. Εἶναι ἀρκετοὶ οἱ μηχανισμοὶ ποὺ ὁδηγοῦν σὲ
ὠφέλεια καὶ θετικὴ δράση σὲ πολλαπλοὺς παράγοντες
κινδύνου, ὡς ἡ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση, ἡ κακὴ LDL καὶ ἡ
καλὴ HDL χοληστερίνη, τὸ σωματικὸ βάρος καὶ ὁ σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ. Τὰ πρόσωπα, ποὺ ἀκολουθοῦν
καθιστικὴ ζωή, πρέπει νὰ ἐνθαρρύνονται νὰ ξεκινήσουν
ἤπιας ἔντασης ἀερόβια σωματικὴ δραστηριότητα.
Συνιστᾶται κάθε πρόσωπο νὰ ἀσκεῖται τουλάχιστον 30
λεπτὰ τὴν ἡμέρα, 5 ἡμέρες τὴν ἑβδομάδα μὲ μέτρια ἔνταση
ἢ 15 λεπτὰ τὴν ἡμέρα, 5 φορὲς τὴν ἑβδομάδα μὲ μεγάλη
ἔνταση. Καλὸ θὰ εἶναι ἡ ἄσκηση νὰ κρατάει τουλάχιστον
10 λεπτά, ἂν καὶ μικρότερης διάρκειας ἀσκήσεις φαίνεται
νὰ ὠφελοῦν καὶ εἶναι πιὸ κατάλληλες γιὰ ἀσθενεῖς σὲ
κακὴ φυσικὴ κατάσταση. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, συνεδρίες
ἄσκησης μεγαλύτερης διάρκειας πρέπει νὰ ἐπιλέγονται
ὅταν ὁ στόχος εἶναι ἡ μείωση τῶν λιπιδίων τοῦ αἵματος,
π.χ. 40 λεπτὰ τὴν ἡμέρα ἢ ἡ ἀπώλεια βάρους, 60-90 λεπτὰ
τὴν ἡμέρα. Ὅταν ἀναφερόμαστε σὲ ἄσκηση μέτριας ἔντασης, ἐννοοῦμε αὐτὴ ποὺ προκαλεῖ αὔξηση τῆς καρδιακῆς
συχνότητας, μὲ τὴν ὁποία ὁ ἀσκούμενος ἀναπνέει, χωρὶς
ὅμως νὰ χάνει τὴ δυνατότητά του νὰ μιλάει σχηματίζοντας
ὁλόκληρες προτάσεις. Γιὰ παράδειγμα, μέτρια ἄσκηση
κάνει κάποιος ὅταν περπατάει γρήγορα, κάνει ἀργὸ ποδήλατο, δουλεύει στὸν κῆπο ἢ παίζει διπλὸ τένις. Ὅταν
ἀναφερόμαστε σὲ ἄσκηση μεγάλης ἔντασης, ἐννοοῦμε
αὐτὴ ποὺ προκαλεῖ μεγάλη αὔξηση τῶν σφυγμῶν καὶ τῆς
συχνότητας ἀναπνοῆς, σὲ βαθμὸ ὥστε νὰ χάνει τὴ δυνατότητά του νὰ μιλάει καὶ νὰ κάνει μιὰ ἄνετη συζήτηση.
Γιὰ παράδειγμα, μεγάλης ἔντασης ἄσκηση κάνει κάποιος
ὅταν τρέχει, κάνει γρήγορο ποδήλατο, κολυμπάει ἢ παίζει
μονὸ τένις. Τῆς ἄσκησης πρέπει νὰ προηγεῖται προθέρμανση καὶ μετὰ νὰ ἀκολουθεῖ προοδευτικὴ μείωση τῆς
ἔντασης καὶ ἀσκήσεις μὲ διατάσεις. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ
ἀποφεύγονται οἱ μυικοὶ τραυματισμοὶ καὶ μειώνεται ἡ
πιθανότητα ἀνεπιθύμητων καρδιαγγειακῶν ἐπεισοδίων.
Καλὸ θὰ ἦταν τὰ πρόσωπα, ποὺ δὲν ἔχουν καμία φυσικὴ
δραστηριότητα, νὰ ἀρχίσουν μὲ ἤπιας ἔντασης ἄσκηση
καὶ σύντομες συνεδρίες, ἀκόμη καὶ μικρότερες τῶν 10
λεπτῶν, κατανεμημένες σὲ ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς ἑβδομάδας.
Ἀπὸ αὐτούς, ὅσοι ἔχουν ἀρκετοὺς παράγοντες κινδύνου
γιὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα καὶ ἄρα ὑψηλὸ κίνδυνο,
θὰ πρέπει πρὶν ἀρχίσουν τὴν ἄσκηση νὰ ὑποβληθοῦν σὲ
κλινικὴ ἐκτίμηση καὶ μὲ δοκιμασία κοπώσεως.

