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προστασία ποὺ παρέχει τὸ οἰνόπνευμα, ὅσον ἀφορᾶ
στὰ ἐμφράγματα, εἶναι παλαιὰ καὶ διαπιστωθεῖσα σὲ
πολλὲς μελέτες σὲ διαφορετικὲς γωνιὲς τῆς γῆς καὶ γιὰ κάθε
εἶδος οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν. Ἡ πρόσφατα δημοσιευθεῖσα μεγάλη μελέτη παρακολούθησης, παρόλο πού μείωσε
τὴ συνιστώμενη ποσότητα ἀλκοόλ, ἐπιβεβαίωσε τὴν προστατευτική του δράση, εἰδικῶς στὸ ἔμφραγμα.
Βέβαια, ἡ μελέτη στὴν ὁποία ἀναφερόμαστε ἀναδεικνύει, γιὰ πρώτη φορὰ, τὴν ἐνδεχόμενα βλαπτικὴ ἐπίδραση τοῦ
οἰνοπνεύματος σὲ ποσότητες πού μέχρι σήμερα θεωρούσαμε εὐεργετικὲς γιὰ τὴν ὑγεία τῆς καρδιᾶς. Πρόκειται γιὰ
ἰδιαίτερα ἐμπεριστατωμένη ἀνάλυση σὲ πολὺ μεγάλο ἀριθμὸ
ὑγιῶν ἐθελοντῶν, σχεδὸν 600.000, πού παρακολουθήθηκαν
ἐπὶ πολλὰ ἔτη (περιοδικὸ Lancet, 18 Ἀπριλίου 2018). Φαίνεται
πὼς ἡ συνολικὴ ἐπίδραση τοῦ οἰνοπνεύματος στὴν καρδιὰ
καὶ γενικότερα στὴν ὑγεία τοῦ ὀργανισμοῦ εἶναι βλαπτική,
ὅταν ὑπερβαίνει τὰ ἑκατὸ γραμμάρια ἑβδομαδιαίας κατανάλωσης. Στὶς ὁδηγίες τῶν καρδιολογικῶν ἑταιρειῶν ἡ
συνήθης σύσταση σχετικὰ μὲ τὴν κατανάλωση οἰνοπνευματωδῶν ἀφορᾶ συνήθως σὲ μεγαλύτερη κατανάλωση, ἡ δὲ
Ἀμερικανικὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία συστήνει κατανάλωση
οἰνοπνεύματος σχεδὸν διπλάσια τῶν ἑκατὸ γραμμαρίων
ἀνὰ ἑβδομάδα. Γιὰ νὰ δώσουμε ἕνα μέτρο σύγκρισης, μία
φιάλη κρασιοῦ περιέχει συνήθως ἑβδομήντα γραμμάρια
ἀλκοόλης, δηλαδὴ τὸ ὅριο τῶν 100 γραμμαρίων ἀντιστοιχεῖ
σὲ κάτι λιγότερο ἀπὸ μιάμισυ φιάλη κρασιοῦ ἀνὰ ἑβδομάδα.
Ὅσοι ἔπιναν περισσότερο ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὅριο εἶχαν μικρότερη
πιθανότητα νὰ περάσουν ἔμφραγμα (γι’ αὐτὸ ἀναφέραμε,
πὼς καὶ αὐτὴ ἡ μελέτη δὲν ἀποτελεῖ ἐξαίρεση ὅσον ἀφορᾶ
στὴν ἐπιβεβαίωση τῆς εὐεργετικῆς ἐπίδρασης τοῦ οἰνοπνεύματος στὴν ἀποφυγὴ ἐμφραγμάτων), ἀλλὰ πάθαιναν
συχνότερα ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια
καὶ πέθαιναν συχνότερα ἀπὸ ὑπέρταση ἤ ἀνευρύσματα τῆς
ἀορτῆς. Σύμφωνα μὲ ὑπολογισμοὺς ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη
μελέτη, ὑγιεῖς ἐθελοντὲς 40 ἐτῶν μὲ ἑβδομαδιαία κατανάλωση οἰνοπνεύματος πέραν τῶν 100 γραμμαρίων μειώνουν τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσής τους κατὰ 6 μῆνες (ὅσοι
καταναλώνουν ἀπὸ 100 ἕως 200 γραμμάρια), ἕως καὶ 4
μὲ 5 ἔτη (ὅσοι καταναλώνουν πέραν τῶν 350 γραμμαρίων
ἀλκοόλης ἑβδομαδιαίως).
Ἔμφραγμα στὸ Ὀλιμπίνσκι!
Θυμηθήκαμε τὴν οἰωνεὶ προφυλακτικὴ δράση τοῦ
οἰνοπνεύματος στὴν ἀποτροπὴ ἐμφραγμάτων, ὑπολογίζοντας τὶς πιθανότητες τῶν ὀπαδῶν τῶν «κόκκινων δια-

βόλων» νὰ ὁδηγηθοῦν εμφραγματίες σὲ ἐφημερεῦον
νοσοκομεῖο τοῦ Κιέβου. Ὡς γνωστὸν οἱ Ἄγγλοι, τῶν
κατοίκων τοῦ Λίβερπουλ μὴ ἐξαιρουμένων, εἶναι λάτρεις
τῆς μπύρας, μὲ τὸ ὅριο τῶν 100 γραμμαρίων νὰ ἀντιστοιχεῖ σὲ κάτι λιγότερο ἀπὸ ἕξι μπύρες μίας πὰμπ (τὰ
λεγόμενα πάιντς, pints). Ἡ (φανταστικὴ) ἱστορία ἑνὸς
τέτοιου μεσήλικα ὀπαδοῦ τῆς Λίβερπουλ ἔχει ὡς ἑξῆς:
Εἶχε πιστέψει στὴν κατάκτηση τοῦ περιπόθητου κυπέλλου
μετὰ ἀπὸ πολλὰ ἄγονα χρόνια, ὅπως καὶ ὅλοι ὅσοι βρίσκονταν γύρω του. Οἱ κερκίδες τοῦ σταδίου Ὀλιμπίνσκι θύμιζαν
τὸ σπίτι του, μὲ τὸν παλμὸ τῶν κόκκινων ὀπαδῶν νὰ κυριαρχεῖ καὶ τὴν ὁμάδα του νὰ πιέζει σὲ ὅλες τὶς γραμμὲς τὴ μεγάλη
«βασίλισσα» τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ποδοσφαίρου. Κι ἐνῶ εἶχε ἀρχίσει νὰ πιστεύει στὸ ὄνειρο, κόπηκαν τὰ πόδια του, ὅταν ὁ
Σαλὰχ ἀποχώρησε κλαίγοντας μετὰ τὸν τραυματισμό του.
Ἡ ὁμάδα ἄρχισε νὰ παραπαίει, ἡ Ρεὰλ καλυτέρευσε καί, ὡς
ἐπιστέγασμα, εἶδε τὸν τερματοφύλακά του νὰ χαρίζει γκὸλ
στὸν Μπενζεμὰ μὲ τὸ ξεκίνημα τοῦ δεύτερου ἡμιχρόνου.
Ἀνείπωτη ἡ χαρά του ἀπὸ τὴν ἄμεση ἀπάντηση, τὸ ἐκπληκτικὸ γκὸλ τοῦ Μανέ, τέσσερα λεπτὰ ἀργότερα. Καθὼς ὅμως
τό πανηγύριζε, ἔνοιωσε ἕνα βάρος νὰ πιέζει σὰν σίδερο τὸ
στῆθος του. Τέτοιο πρᾶγμα δὲν εἶχε ξανανιώσει, μὲ δυσκολία
ἀνέπνεε. Ἔκατσε κάτω, γιατὶ ἔνοιωθε ἀδύναμος, καὶ ἔτριψε
μὲ τὸ χέρι τὸ στῆθος του, στὸ κέντρο καὶ λίγο πρὸς τὰ ἀριστερά. Τὸ σφίξιμο ὅμως δυνάμωνε, πήγαινε καὶ πρὸς τὴν
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ράχη καὶ ἀνέβαινε στὸν λαιμό του, νόμισε πὼς θὰ τόν ἔπνιγε.
Ἔνοιωσε νὰ ἱδρώνει καὶ λίγο σὰν νὰ ζαλίζεται, ὅπως ὅταν
κάνεις ἐμετό, ἀλλὰ ἡ στιγμὴ πού πραγματικὰ φοβήθηκε ἦταν
ὅταν αντίκρισε τὸν διπλανό του νὰ τόν κοιτάει τρομαγμένος,
ψελίζοντας: «Τὶ τρέχει; Γιατὶ κιτρίνισες;»
Τὰ ὑπόλοιπα τά θυμᾶται σὰν σὲ ταινία. Βρέθηκε στὸ
ἀσθενοφόρο μαζὶ μὲ τὸν γιατρὸ τοῦ σταδίου, ποὺ τόν ὁδήγησε σὲ κεντρικὸ νοσοκομεῖο τοῦ Κιέβου, ὅπου ξάπλωσε σὲ
μία αἴθουσα, μὲ χειρουργεῖο ἔμοιαζε, ἀλλὰ εἶχε κανονικὰ τὶς
αἰσθήσεις του, δὲν πόνεσε μάλιστα καθόλου, ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα
τσίμπημα στὸν καρπό του. Ἐκεῖ, ὅπως τοῦ ἐξήγησε ὁ μεταφραστὴς, ὑποβλήθηκε σὲ στεφανιογραφία, μὲ τὴν ὁποία
οἱ γιατροὶ βλέπουν τὶς ἀρτηρίες τῆς καρδιᾶς. Μία ἀπὸ τὶς
ἀρτηρίες του, ἡ κεντρική, εἶχε κλείσει τελείως, τοῦ ἔδειξαν τὴν
εἰκόνα ἀργότερα. Στὰ δεξιὰ τῆς εἰκόνας ἔβλεπε τὴν ἀρτηρία
του ὡραιότατη, ἐνῶ στὰ ἀριστερὰ ὅπως τήν βρῆκαν οἱ
γιατροὶ στὸ ἔμφραγμα: ἕνα κοτσάνι μόνο ὑπῆρχε, ἀφοῦ
ἡ ἀρτηρία ἦταν κομμένη ψηλὰ στὴν ἀρχή της. Ἀνάμεσα
στὶς δύο εἰκόνες εἶχε μεσολαβήσει μισὴ ὥρα περίπου. Ὅσο
χρειάστηκαν οἱ Οὐκρανοὶ καρδιολόγοι γιὰ νὰ ἀνοίξουν τὴν
ἀρτηρία μὲ ἕνα μπαλόνι καὶ νὰ τῆς βάλουν «stent», ἔτσι τό
εἶπαν. «Very lucky», τὰ μόνα ἀγγλικὰ ποὺ φαίνονταν νὰ
ξέρουν, αὐτὸ ἐπαναλάμβαναν ὅλοι τους, αὐτὸ τοῦ ἔλεγε
ἡ νοσοκόμα καὶ ὁ καρδιολόγος τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, αὐτὸ
τοῦ εἶπε καὶ ὁ γιατρὸς ποὺ ἤλεγξε τὴν καρδιά του στὸ triplex
πέντε ἡμέρες μετὰ: «very lucky», πολὺ τυχερός! Φαίνεται πὼς
τὸ ἔμφραγμα πέρασε ἀπὸ πάνω του χωρὶς νὰ τόν ἀγγίξει, ὅλες οἱ ἐξετάσεις αὐτὸ δείχνανε, δὲν πρόλαβε νὰ στεριώσει τὸ κακό, ἐπειδὴ ἄνοιξε γρήγορα ἡ κλειστὴ ἀρτηρία
καὶ ζωντάνεψε ἡ καρδιά του, ποὺ κινδύνεψε νὰ τήν χάσει!
«Τὸ κύπελλο τό χάσαμε μπαμπᾶ», τοῦ τηλεφώνησε ὁ γιός του
λίγο πρὶν πάρει ἐξιτήριο, «ἀλλὰ, εὐτυχῶς, δὲν σέ χάσαμε! Οἱ
καρδιολόγοι σου ἦσαν πολὺ πολὺ πιὸ ἀποτελεσματικοὶ ἀπὸ
τὸν τερματοφύλακά μας καὶ τὸ ἀπέκρουσαν τὸ ἔμφραγμα!»
Γέλαγε ἐκεῖνος πικρά, προσπαθώντας νὰ ξεχάσει τὰ δύο
γκολ πού χάρισε ὁ Κάριους στὴ Ρεάλ, καὶ εὐγνωμονοῦσε
τὸ ἅγιο «stent»: «μεγάλος ὁ κίνδυνος - σπουδαία, σωτήρια
ἡ ἀπόκρουση!» μονολογοῦσε...
Τί εἶναι τὸ ἔμφραγμα;
Ὅπως καλὰ γνωρίζουν οἱ τακτικοὶ ἀναγνῶστες τῶν
«Ρυθμῶν», τὸ ἔμφραγμα εἶναι ἡ νέκρωση ἑνὸς μέρους
τῆς καρδιᾶς, ἐπειδὴ φράζει ξαφνικὰ ἡ ἀρτηρία, πού τὸ
τροφοδοτεῖ μὲ αἷμα.
Τὸ σάκχαρο, τὸ κάπνισμα, οἱ ὑψηλὲς τιμὲς πίεσης καὶ χοληστερίνης στὸ αἷμα δουλεύουν μακροχρόνια, σωρεύοντας
στὰ ἀγγεῖα τὸ ὑλικὸ ποὺ βουλώνει τὶς ἀρτηρίες, αὐτὸ ποὺ
οἱ καρδιολόγοι ὀνομάζουμε ἀθηρωματικὴ πλάκα. Κάποια
στιγμὴ ὁ ὑμένας πού καλύπτει τὴν αθηρωματικὴ πλάκα
μπορεῖ νὰ σπάσει, ὁπότε τὸ ὑλικό της ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ
τὸ αἷμα καὶ μαζεύονται κύτταρα τοῦ αἵματος (τὰ αἱμοπετάλια), πού περιχαρακώνουν τὴν περιοχή, δημιουργώντας
πῆγμα (θρόμβο, ὅπως τό λέμε οἱ καρδιολόγοι). Τὸ πῆγμα
τοῦ αἵματος φράζει δυστυχῶς τὴν ἀρτηρία καὶ κινδυνεύει νὰ
ὁδηγήσει σὲ νέκρωση τὸ ἀντίστοιχο τμῆμα τῆς καρδιᾶς, ἡ
ὁποία ἀρχίζει τριάντα περίπου λεπτὰ μετὰ τὴν πλήρη ἔμφραξη
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τῆς ἀρτηρίας καὶ ὁλοκληρώνεται ἀρκετὲς ὧρες ἀργότερα.
Τί πρέπει νὰ κάνουμε;
Αἰφνίδιο «σφίξιμο», «κάψιμο» ἤ «βάρος» πίσω ἀπὸ τὸ
στέρνο καὶ πρὸς τὰ ἀριστερὰ τοῦ στήθους, ποὺ χειροτερεύει
ἀκόμα καὶ σὲ ἐλάχιστη προσπάθεια, πρέπει νὰ μᾶς ὁδηγεῖ
ἀμέσως σὲ καρδιολογικὴ κλινική. Μέχρι νὰ φτάσουμε, καλὸ
εἶναι νὰ πάρουμε, μασώντας την, μίαν ἀσπιρίνη (τὴν ἴδια
πού παίρνουμε γιὰ τὸν πονοκέφαλο).
Ὅταν ἡ καρδιολογικὴ κλινικὴ διαθέτει αἴθουσα καθετηριασμῶν καρδιᾶς, θὰ ὁδηγηθοῦμε ἀμέσως ἐκεῖ, γιὰ
στεφανιογραφία καὶ διάνοιξη τῆς φραγμένης ἀρτηρίας.
Ἄν μάλιστα ἡ διάνοιξη επιτευχθεῖ μέσα στὴν πρώτη ὥρα,
μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς δὲν περάσαμε ἔμφραγμα.
Ἄλλος τρόπος ἀντιμετώπισης τοῦ ἐμφράγματος, ὁ μοναδικὸς γιὰ νοσοκομεῖα πού δὲν διαθέτουν τμῆμα καθετηριασμῶν σὲ διαρκῆ ἑτοιμότητα, εἶναι ἡ χορήγηση φαρμάκων,
πού διαλύουν τὸν θρόμβο (θρομβόλυση). Ἡ θρομβόλυση
εἶναι λιγότερο ἀποτελεσματικὴ καί, ὅταν ἀποτυγχάνει, ὁ ἐμφραγματίας μεταφέρεται σὲ ἐξειδικευμένο κέντρο καθετηριασμῶν καρδιᾶς, ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ διάνοιξη τῆς ἀρτηρίας.
Σὲ κάθε περίπτωση, εἶναι κρίσιμο νὰ μποροῦμε νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴ σημασία ἑνὸς αἰφνίδιου ἐνοχλήματος, ὅπως
αὐτὰ ποὺ περιγράψαμε, γιατὶ ἡ ἄμεση ἀναζήτηση ἐξειδικευμένης ἰατρικῆς φροντίδας μπορεῖ νὰ σώσει τὴν καρδιά μας
ἀπὸ τὸ ἔμφραγμα! 

