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Τὸ δεύτερο Σαββατοκύριακο τοῦ Μαΐου εἶναι ἀφιερωμένο στὴν Καρδιακὴ Ἀνεπάρκεια καὶ στὴν προσπάθεια
ἐνημέρωσης τοῦ κοινοῦ γιὰ τὴν πρόληψη, ἔγκαιρη διάγνωση καὶ θεραπεία τῆς νόσου. Γιατί ὅμως δίνεται ἰδιαίτερη
ἀναφορὰ σὲ αὐτὴ τὴ νόσο; Ἡ ἀπάντηση ἔγκειται στὸ γεγονός, ὅτι ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἀποτελεῖ τὴ συχνότερη
αἰτία νοσηλείας στὶς καρδιο
λογικὲς κλινικές, ἀλλὰ καὶ
τὴν κύρια αἰτία ἀπώλειας
ποιότητας ζωῆς. Ἡ συχνότητά της εἶναι περίπου 1% στὰ
πρόσωπα κάτω τῶν 65 ἐτῶν,
καὶ αὐξάνεται προοδευτικὰ
στὸ 7% σὲ ἡλικίες 75 ἕως 84
ἐτῶν καὶ στὸ 15% σὲ πρόσωπα ἄνω τῶν 85 ἐτῶν.
Πῶς ὅμως θὰ περιέγραφε κάποιος τὴν καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια; Στὴν πραγματικότητα, τὶς περισσότερες
φορές, ἡ πάθηση δὲν ἀποτελεῖ νόσο άπὸ μόνη της,
ἀλλὰ εἶναι ἡ τελικὴ κατάληξη ὅλων τῶν καρδιαγγειακῶν νοσημάτων, ὅπως τῆς
παραμελημένης ἀρτηριακῆς
ὑπέρτασης, τῆς μὴ ἐλεγμένης χρόνιας ἀρρυθμίας, τῆς
στεφανιαίας νόσου, τοῦ σακχαρώδη διαβήτη, παθήσεων
τῶν νεφρῶν, τῶν πνευμόνων καὶ τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδένα.
Ἐπίσης, στὴν ἴδια κατάληξη ὁδηγοῦν σπανιώτερα οἱ φλεγμονὲς τοῦ καρδιακοῦ μυὸς καὶ κληρονομικὰ νοσήματα.
Ὡς ἀνεπάρκεια δὲ τῆς καρδιᾶς ὁρίζεται ἡ κατάσταση
ἐκείνη ποὺ ὁ καρδιακὸς μῦς ἀδυνατεῖ νὰ ἀντεπεξέλθει
στὶς ἀνάγκες τοῦ ὀργανισμοῦ, δηλαδὴ νὰ ἐξωθήσει τὸ αἷμα
ποὺ χρειάζονται ὅλα τὰ ὄργανα τοῦ σώματος. Τὰ κύρια
συμπτώματα, ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀφυπνίσουν τὸν καθένα
μας, εἶναι ἡ δύσπνοια ἀρχικὰ στὴν ἔντονη προσπάθεια
καὶ, στὴ συνέχεια, στὴν καθημερινὴ δραστηριότητα καί,
τέλος, στὴν ἠρεμία καὶ στὴν κατάκλιση. Ἐπίσης, εἶναι ἡ
ἀπότομη αὔξηση σωματικοῦ βάρους μὲ ἐμφάνιση οἰδήματος - πρηξίματος στὰ πόδια, ἡ εὔκολη κόπωση ἀκόμα
καὶ σὲ συνήθεις δραστηριότητες, ἡ ἐμφάνιση ἀρρυθμιῶν,
καθὼς ἐπίσης ἐπεισόδια ζάλης ἢ πόνου στὸ στῆθος (στηθάγχης). Ἡ διάγνωση τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας γίνεται
ἀπὸ τὸν ἰατρὸ μὲ τὸ ἱστορικὸ καὶ τὴν φυσικὴ ἐξέταση, καὶ

ἡ ἐπιβεβαίωση ἀπὸ παρακλινικὲς ἐξετάσεις μὲ ἠλεκτροκαρδιογράφημα, ὑπερηχοκαρδιογράφημα, ἀκτινογραφία
θώρακος. Σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις θὰ χρειαστεῖ νὰ γίνει
στεφανιογραφία, μαγνητικὴ τομογραφία καρδιᾶς καὶ εἰδικότερες ἐξετάσεις ἀναπνευστικῆς λειτουργίας, ἐφ’ ὅσον
βέβαια κριθοῦν ἀπαραίτητες.
Ἀρχικὰ ἡ θεραπεία
τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας ἔγκειται στὴν θεραπεία
τῆς πρωταρχικῆς αἰτίας τῆς
νόσου, δηλαδὴ τῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης, τῆς παχυσαρκίας, τῆς στεφανιαίας νόσου,
τῆς πάθησης τῆς καρδιακῆς
βαλβίδας. Ἀνάλογα μὲ τὸ
στάδιο καὶ τὰ συμπτώματα
τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας
τροποποιεῖται ἡ φαρμακευτικὴ θεραπεία. Ἀρχικὰ χορηγοῦνται τὰ βασικὰ φάρμακα
ποὺ βελτιώνουν τὴν καρδιακὴ
λειτουργία, ὅπως οἱ ἀναστολεῖς τοῦ ἄξονα ρενίνης-ἀγγειοτασίνης-ἀλδοστερόνης,
οἱ β-ἀναστολεῖς καὶ νεότερα
φάρμακα καί, τέλος, τὰ διουρητικά, μὲ τὰ ὁποῖα ἀνακουφίζονται οἱ ἀσθενεῖς ἀπὸ τὴν
κατακράτηση ὑγρῶν. Στὰ τελικὰ στάδια τῆς καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας, ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ κινδύνου πρώιμου ἀρρυθμιολογικοῦ θανάτου γίνεται μὲ τοποθέτηση συσκευῆς
ὑποβοήθησης τοῦ ἔργου τῆς καρδιᾶς, τοποθέτηση εἰδικοῦ
βηματοδότη-ἀπινιδωτῆ ἢ μὲ μεταμόσχευση καρδιᾶς.
Ἡ διατροφή, ἡ ψυχολογικὴ ὑποστήριξη καὶ ἡ συμμετοχὴ σὲ πρόγραμμα ἀποκατάστασης, ποὺ περιλαμβάνει
σωματικὴ ἄσκηση καὶ δίαιτα, εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τοὺς
ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἀλλὰ καὶ τοὺς οἰκείους
τους. Στόχος εἶναι ἡ καλὴ ἐνημέρωση τῶν ἀσθενῶν, ὥστε
νὰ γίνουν οἱ ἴδιοι ἱκανοὶ νὰ διαχειρίζονται τὴ νόσο τους, νὰ
προλαμβάνουν ὑποτροπὲς καὶ νὰ διατηροῦν καλὴ ποιότητα
ζωῆς. Ἰδιαίτερα ἡ διατροφὴ τῶν ἀσθενῶν μὲ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια προκαλεῖ «πονοκέφαλο» στοὺς θεράποντες,
μιὰ καὶ οἱ ἀσθενεῖς ἐνδέχεται νὰ ἐμφανίζουν πρόωρο αἴσθημα κορεσμοῦ καὶ κατὰ συνέπεια μειωμένο αἴσθημα
πείνας, ἐξαιτίας ἀλλαγῶν στὴ γεύση, ἐνοχλημάτων ναυτίας,
δύσπνοιας ἢ λόγῳ τῆς ἀνορεκτικῆς δράσης διαφόρων
35

βιολογικῶν παραγόντων, ποὺ εἶναι ἰδιαίτερα αὐξημένοι
στὸν ὀργανισμό τους ἐξαιτίας τῆς νόσου. Ἐπιπλέον εἶναι
καὶ ὁ μεγάλος ἀριθμὸς φαρμάκων ποὺ λαμβάνουν καὶ
αὐτὸ ἐπηρεάζει τὶς διατροφικές τους συνήθειες. Ὡς πρὸς
τὸ ἁλάτι, ὁ περιορισμός του (ὄχι περισσότερο ἀπὸ 2 γρ.
νατρίου ἡμερησίως) καὶ ἡ πρόσληψη καλίου στὴ διατροφὴ
(ὅταν δὲν συνυπάρχει νεφρικὴ ἀνεπάρκεια) ἀποτελοῦν
ἀκρογωνιαῖο λίθο στὶς διατροφικὲς συστάσεις ἀσθενῶν
μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Ἑπομένως εἶναι φανερό, ὅτι
οἱ ἀσθενεῖς πρέπει νὰ γνωρίζουν πολλά, νὰ διαβάζουν
τὶς ἐτικέτες τῶν τροφίμων πόσο νάτριο, κάλιο καὶ ἄλλα
θρεπτικὰ συστατικὰ περιέχουν. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς καχεξίας, ποὺ συνοδεύει τὰ προχωρημένα στάδια καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας, ἀντιμετωπίζεται μὲ μέτρηση τῶν ἀναγκῶν σὲ
λεύκωμα καὶ ἰσοζυγισμένη δίαιτα. Σχετικὰ μὲ τὴν πρόσληψη λίπους, πρέπει νὰ γίνεται μὲ σύνεση (περίπου τὸ 30%
τῆς καθημερινῆς προσλαμβανόμενης ἐνέργειας) καὶ νὰ
εἶναι ἰδιαίτερα περιορισμένη ἡ «κακὴ» μορφὴ τοῦ λίπους,
δηλαδὴ τὸ κορεσμένο. Ἀντιθέτως, ὅπως σὲ κάθε ἄνθρωπο
ἔτσι καὶ στοὺς ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια προάγεται ἡ πρόσληψη φυτικῶν ἰνῶν σὲ ἡμερήσια βάση (περίπου
25-35 γρ.), ἐνῶ τὸ προσλαμβανόμενο νερὸ μπορεῖ νὰ
χρειαστεῖ νὰ μειωθεῖ σὲ ἀσθενεῖς μὲ σοβαρὴ ὑπονατριαιμία
(νάτριο<130 mEq/L).
Πρέπει νὰ γίνει γνώση, ὅτι ἡ παραμελημένη καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια θὰ μειώσει χρόνια ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν πασχόντων,
θὰ ἐπηρεάσει σημαντικὰ τὴν ποιότητα ζωῆς τους καὶ τῶν
οἰκείων, θὰ αὐξήσει τὸ κόστος γιὰ ὅλους καὶ θὰ ὁδηγήσει
τὴν κοινωνία σὲ ἀπώλεια παραγωγικῶν χρόνων.
Ἡ πιὸ σημαντικὴ θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψη. Στόχος
τῆς καρδιολογικῆς κλινικῆς πράξης εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ
προγράμματος προληπτικῆς ἰατρικῆς γιὰ τὴν ἐκτίμηση, τὸν
σχεδιασμὸ καὶ τὴ μείωση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου.
Γνωρίζουμε πιὰ ὅτι ἡ καρδιακὴ νόσος ξεκινᾷ ἀπὸ τὴ νεαρὴ
ἡλικία (κατὰ τὴν πρώτη δεκαετία τῆς ζωῆς) καὶ ἐξελίσσεται
σιωπηρὰ γιὰ δεκαετίες. Τὰ συμπτώματα συνήθως ἐμφανίζονται γύρω στὴν 5η μὲ 6η δεκαετία τῆς ζωῆς ἢ καὶ νωρίτερα.
Εἶναι ἐπίσης ἐμφανές, ὅτι ἡ καρδιακὴ νόσος δὲν εἶναι
ἀναπόφευκτη. Στὴν πραγματικότητα, εἶναι ἀποτέλεσμα συγκεκριμένης συνήθειας ζωῆς, ἡ ὁποία ἂν ὑποστεῖ ἀλλαγὴ
ἢ τροποποίηση ἡ νόσος μπορεῖ νὰ προληφθεῖ ἢ ἔστω νὰ
διακοπεῖ ἡ πορεία της. Τὰ μετρήσιμα μεγέθη, δηλαδὴ οἱ
παράγοντες κινδύνου, εἶναι σημαντικοὶ γιὰ δύο λόγους: α)
ἐπειδὴ εἶναι καθοριστικοὶ γιὰ τὴν ἐκτίμηση τοῦ βαθμοῦ τοῦ
κινδύνου, ποὺ διατρέχει ἕνα πρόσωπο γιὰ τὴν μελλοντικὴ
ἐμφάνιση στεφανιαίας νόσου, καὶ β) ἀποτελοῦν στόχο
θεραπευτικῆς παρέμβασης.
Παράγοντες ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν καρδιακὴ νόσο
καὶ ἀποδίδονται στὸ σύγχρονο τρόπο ζωῆς θεωροῦνται:
• ἡ ἀνθυγιεινὴ διατροφή,
• ἡ παχυσαρκία,
• τὰ αὐξημένα ἐπίπεδα λιπιδίων,
• ἡ ὑπέρταση,
• τὸ κάπνισμα,
• ἡ ἔλλειψη σωματικῆς δραστηριότητας,
• τὸ ψυχο-κοινωνικὸ ἄγχος καὶ ἡ κατάθλιψη,
36

• τὸ χαμηλὸ κοινωνικὸ-οἰκονομικὸ ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων.
Ἡ διατήρηση τῆς ὑγείας τῆς καρδιᾶς μας εἶναι ἀναγκαία γιὰ νὰ ἔχουμε καλὴ ποιότητα ζωῆς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ
τὴν ἡλικία καὶ τὸ φῦλο. Ὁ ἔλεγχος τῶν βασικότερων παραγόντων καρδιαγγειακοῦ κινδύνου, ἐπιλέγοντας ὑγιεινὴ δίαιτα, ἀποφεύγοντας τὸ κάπνισμα καὶ ἀκολουθώντας
φυσικὴ ἄσκηση, προλαμβάνει τὴν ἐμφάνιση καρδιακῶν
καὶ ἀγγειακῶν ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων καὶ βοηθᾶ στὴν
ἐπιβράδυνση τῆς γήρανσης τῆς καρδιᾶς μας. Ἀλλὰ καὶ
στὶς περιπτώσεις ποὺ ἔχουμε ἤδη καρδιακὴ ἀνεπάρκεια,
τί μποροῦμε νὰ κάνουμε;
• Ἀκολουθοῦμε τὶς ἰατρικὲς ὁδηγίες.
• Προσέχουμε τὸ σωματικό μας βάρος μὲ καθημερινὴ
ζύγιση.
• Διακόπτουμε τὸ κάπνισμα.
• Ἐλέγχουμε τὴν ἀρτηριακὴ πίεση.
• Προσέχουμε τὸ ἁλάτι στὸ φαγητὸ (ἐλέγχουμε τὶς
ἐτικέτες τροφίμων).
• Τρῶμε ὑγιεινά.
• Περιορίζουμε καφὲ καὶ ἀλκοόλ.
• Γυμναζόμαστε σύμφωνα μὲ ἰατρικὲς ὁδηγίες.
• Ξεκουραζόμαστε ἀρκετά.

