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δυνατότητα νὰ φωτογραφίσουμε τὶς ἀρτηρίες τῆς
καρδιᾶς, τὶς στεφανιαῖες ἀρτηρίες, χωρὶς νὰ ὑποβληθοῦμε στὴν κλασικὴ στεφανιογραφία, ὑπάρχει ἐδῶ καὶ
εἴκοσι χρόνια, χωρὶς νὰ ἔχει ἐπικρατήσει στὴ διάγνωση τῶν
ἀσθενῶν. Ἕνας λόγος ἦταν ἡ μειωμένη της ἀξιοπιστία στὰ
ἀρχικὰ στάδια ἐφαρμογῆς της, ποὺ σήμερα ἔχει σὲ μεγάλο
βαθμὸ ξεπεραστεῖ χάρις στὴν τελειοποίηση τῶν σχετικῶν
μηχανημάτων καὶ στὴ μεγαλύτερη ἐμπειρία τῶν ἰατρῶν.
Ἄλλος λόγος εἶναι ἡ ὁλοένα καὶ εὐκολότερη διενέργεια τῆς
κλασικῆς στεφανιογραφίας, ἀπὸ τὸ χέρι καὶ μὲ ἐξιτήριο τὴν
ἴδια ἡμέρα, χωρὶς πάντως νὰ συγκρίνεται σὲ εὐκολία μὲ τὴν
ἀναίμακτη, ὅπως συνήθως ἀποκαλεῖται ἡ ἀξονικὴ στεφανιογραφία, ποὺ γίνεται χωρὶς κὰν εἰσαγωγὴ σὲ νοσοκομεῖο.
Ὁ σημαντικότερος ὅμως λόγος, γιὰ τὴν μειωμένη χρήση
τῆς ἀξονικῆς στεφανιογραφίας, εἶναι πὼς ἡ πλειοψηφία τῶν
καρδιολόγων δὲν ἔχει πειστεῖ πὼς προσφέρει κάτι παρισσότερο ἀπὸ τὴ συνήθη ἀντιμετώπιση ἀσθενῶν μὲ πιθανὴ νόσο
στὶς στεφανιαῖες ἀρτηρίες τῆς καρδιᾶς (στεφανιαία νόσο),
ἡ ὁποία περιλαμβάνει τὶς διάφορες δοκιμασίες κοπώσεως
καί, ὅταν προκύπτει ἀνάγκη, τὴν κλασικὴ στεφανιογραφία.
Ἡ παραπάνω δυσπιστία σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ κόστος τῆς
ἀξονικῆς στεφανιογραφίας, ποὺ χωρὶς νὰ εἶναι ἀπαγορευτικὰ ὑψηλὸ δὲν εἶναι ἀμελητέο, καθὼς καὶ τὴν ἀκτινοβολία
ποὺ συνεπάγεται γιὰ ὅσους ὑποβάλλονται στὴν ἐξέταση,
ἐξηγεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴ σχετικὰ μικρὴ συχνότητα χρησιμοποίησής της στὴν καθ’ ἡμέρα κλινικὴ πράξη.
Μία μελέτη, ποὺ δημοσιεύτηκε πρόσφατα σὲ ἕνα ἀπὸ
τὰ ἐγκυρότερα ἰατρικὰ περιοδικὰ (N Engl J Med, 6 Σεπτεμβρίου 2018), ἐνδέχεται νὰ ἀλλάξει τὴν δυσπιστία ἡμῶν τῶν
καρδιολόγων. Ἡ μελέτη ἀφορᾶ σὲ περισσότερους ἀπὸ
4.000 ἀσθενεῖς μὲ ἐνόχλημα στὸ στῆθος, ἐνδεικτικὸ πιθανῆς
στεφανιαίας νόσου, οἱ ὁποῖοι ἀξιολογήθηκαν σὲ καρδιολογικὰ κέντρα τῆς Σκωτίας, περιοχὴ ὅπου ἡ στεφανιαία
νόσος ἀπαντᾶται συχνά. Οἱ ἀσθενεῖς μοιράστηκαν τυχαῖα,
σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀξιολογήθηκαν μὲ τὴν κλασικὴ μέθοδο, ποὺ
περιλαμβάνει κάποια ἀπὸ τὶς δοκιμασίες κοπώσεως, καὶ σὲ
αὐτοὺς ποὺ ὑποβλήθηκαν καὶ σὲ ἀξονικὴ στεφανιογραφία.
Μετὰ ἀπὸ παρακολούθηση τῶν δύο ὁμάδων ἀσθενῶν ἐπὶ
πενταετία, ὅσοι ἀσθενεῖς εἶχαν ὑποβληθεῖ σὲ στεφανιογραφία παρουσίασαν λιγότερα ἐμφράγματα, σχεδὸν τὰ μισά,
ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀντιμετωπίστηκαν μὲ τὸν κλασικὸ τρόπο.
Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι καινοφανές, ἀφοῦ προηγούμενες σχετικὲς μελέτες δὲν εἶχαν ἀναδείξει κάποια διαφορὰ στὴν πορεία
ὅσων ἀσθενῶν εἶχαν ὑποβληθεῖ σὲ ἀξονικὴ στεφανιογραφία. Μία ἐξήγηση θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ χρησιμοποίηση

τῆς ἁπλῆς δοκιμασίας κοπώσεως, σὲ κυλιόμενο τάπητα,
στὴν μελέτη ἀπὸ τὴν Σκωτία, ποὺ αὐξάνει τὴν πιθανότητα
νὰ μείνει ἀδιάγνωστος κάποιος ἀσθενὴς πού πάσχει ἀπὸ
στεφανιαία νόσο, συγκριτικὰ μὲ καλύτερες δοκιμασίες κοπώσεως (τὸ stress echo ἤ τὸ σπινθηρογράφημα καρδιᾶς),
οἱ ὁποῖες εἶχαν προτιμηθεῖ σὲ προηγούμενες μελέτες. Ἡ ἴδια
πιθανότητα, νὰ μείνει ἀδιάγνωστος ἀσθενὴς μὲ στεφανιαία νόσο, ὑπάρχει πάντως σὲ κάθε δοκιμασία κοπώσεως,
συγκριτικὰ μὲ τὴ στεφανιογραφία. Ἄλλωστε μόνο ἡ στεφανιογραφία, ἐν προκειμένω ἡ ἀξονικὴ στεφανιογραφία,
θὰ ἀναδείξει τὴν παρουσία ἀθηρωματικῆς πλάκας σὲ ἕνα
ἤ περισσότερα σημεῖα τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν, ποὺ
δὲν ἔχει ἀναπτυχθεῖ, σὲ βαθμὸ ποὺ φράζει τὸ μεγαλύτερο
μέρος τοῦ αὐλοῦ τῆς ἀρτηρίας. Σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις
οὔτε ὁ ἀσθενὴς ἔχει συμπτώματα οὔτε οἱ δοκιμασίες κοπώσεως ἀνιχνεύουν νόσο, ἀλλὰ τὸ ἐνδεχόμενο ἐμφράγματος
ὑπάρχει. Αὐτὲς ἀκριβῶς οἱ περιπτώσεις θὰ μποροῦσαν νὰ
ἐξηγήσουν τὴ μείωση τῶν ἐμφραγμάτων στοὺς Σκωτσέζους
ἀσθενεῖς ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ ἀξονικὴ στεφανιογραφία,
ἀφοῦ ἀντιμετωπίστηκαν μὲ ἀσπιρίνη καὶ ἀντιλιπιδαιμικὴ
ἀγωγή, φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ ποὺ ξέρουμε πὼς μειώνει
σημαντικὰ τὴν πιθανότητα ἐμφράγματος σὲ μακροχρόνια
παρακολούθηση.
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Συνοψίζοντας θὰ λέγαμε, πὼς αὐτὴ ἡ μελέτη εἶναι ἡ
πρώτη ποὺ προκρίνει τὴν χρησιμοποίηση τῆς εἰκόνας, ποὺ
μᾶς δίνει πλέον ἀξιόπιστα στοιχεία ἡ ἀξονικὴ στεφανιογραφία, ἀπὸ τὶς δοκιμασίες ποὺ ἀνιχνεύουν τὴ λειτουργία τῆς
καρδιᾶς, ὅπως εἶναι οἱ δοκιμασίες κοπώσεως. Οἱ τελευταῖες
ἀποτελοῦν μέχρι σήμερα τὴν κυρίαρχη προσέγγιση στὴν
ἀνίχνευση τῆς σταθερῆς στεφανιαίας νόσου, ἀλλὰ τὸ
μέλλον θὰ κριθεῖ ἀπὸ μελέτες, ὅπως αὐτὴ στὰ καρδιολογικὰ κέντρα τῆς Σκωτίας.
Κόβοντας τὸ τσιγάρο κερδίζω, παρόλο ποὺ πῆρα κιλά;
Οἱ ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ εἶναι σίγουρα ἐνήμεροι
γιὰ τὴ βλαπτικὴ ἐπίδραση τοῦ καπνίσματος στὴ στεφανιαία νόσο, τὴ νόσο τῶν ἀρτηριῶν τῆς καρδιᾶς ποὺ ὁδηγεῖ
σὲ ἔμφραγμα, καθὼς καὶ γιὰ τὴν εὐεργετικὴ ἐπίπτωση τῆς
διακοπῆς τοῦ καπνίσματος μὲ ἀναστροφὴ τοῦ σχετικοῦ
κινδύνου. Δυστυχῶς, ὅμως, οἱ περισσότεροι καπνιστὲς
παχαίνουν κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἀπεξάρτησής τους τόσο
ἐπειδὴ ὁ βασικὸς ρυθμὸς μεταβολισμοῦ μειώνεται ὅσο καί,
κυρίως, γιὰ ψυχολογικοὺς λόγους. Ὑπῆρχε λοιπὸν πάντα
ἕνα εὔλογο ἐρώτημα: ἂν ἐπιβαρυνθεῖ ὁ πρώην καπνιστὴς
μὲ (ἀρκετὰ) παραπανήσια κιλά, μήπως τελικὰ τοῦ κάνουμε
κακὸ ἀντὶ γιὰ καλό; Ὁ σχετικὸς προβληματισμὸς αὐξάνεται,
ὅταν βλέπουμε τὴ μεγάλη εἰκόνα. Στὶς Η.Π.Α. τὸ κάπνισμα ἔχει
φτάσει σὲ ἱστορικὰ χαμηλά, κάτω ἀπὸ 14% τοῦ πληθυσμοῦ,
ἀλλὰ ἡ παχυσαρκία καλπάζει: ὑπολογίζεται πὼς 4 στοὺς
10 Ἀμερικανοὺς πολῖτες εἶναι ὑπέρβαροι ἤ παχύσαρκοι. Ἡ
ὁλοένα μεγαλύτερη παρουσία σακχαρώδη διαβήτη, ἀπὸ
τὸν ὁποῖο νοσοῦν πλέον τῶν 28 ἑκατομμυρίων Ἀμερικανῶν,
ἔχει σχέση μὲ τὴν αὔξηση τοῦ σωματικοῦ βάρους, τὴν ὁποία
βλέπουμε συχνὰ καὶ στοὺς πρώην καπνιστές.
Ἀξίζει λοιπὸν νὰ κόβει κάποιος τὸ κάπνισμα, ἂν στὴ διαδικασία ἀπεξάρτησης παχαίνει; Ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα
προκύπτει ἀπὸ ἀνάλυση ποὺ δημοσιεύθηκε πρόσφατα (N
Engl J Med, 16 Αὐγούστου 2018) μετὰ ἀπὸ μακροχρόνια
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παρακολούθηση ὑγιῶν ἐθελοντῶν ἀπὸ τρεῖς διαφορετικὲς βάσεις δεδομένων στὶς Η.Π.Α., τὶς Nurses’ Health Study
Ι καὶ ΙΙ (NHS, NHS II) καὶ τὴ Health Professionals Follow-up
Study (HPFS). Φαίνεται πώς, εὐτυχῶς, ὅσοι ἐπιτυγχάνουν
νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸ τσιγάρο ὠφελοῦνται, ἀκόμα καὶ
ἂν ἐπιβαρυνθοῦν μὲ παραπανήσια κιλά. Στὴ σχετικὴ ἀνάλυση διαπιστώθηκε, πὼς τὸ μέσο βάρος, ποὺ ἐπιβάρυνε
τοὺς πρώην καπνιστές, ἦταν λιγότερο ἀπὸ 5 κιλά, παρόλο
ποὺ ἔφτανε κάποτε καὶ τὰ 15 χιλιόγραμμα βάρους. Αὐτὴ ἡ
αὔξηση τοῦ βάρους ὁδηγεῖ μὲν σὲ μικρὴ αὔξηση τοῦ σακχαρώδη διαβήτη 5 μὲ 7 χρόνια μετὰ τὴν διακοπὴ τοῦ καπνίσματος, ἀλλὰ ὅσοι διέκοψαν τὸ κάπνισμα ἔζησαν περισσότερο
ἀπὸ ἐκείνους πού συνέχισαν νὰ καπνίζουν, ἀκόμα καὶ ἐκεῖνοι
ποὺ ἐπιβαρύνθηκαν μὲ ἐπιπλέον κιλά.
Τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἀνάλυσης εἶναι βέβαια
ἀνακουφιστικά, χωρὶς ὅμως αὐτὸ νὰ σημαίνει, πὼς δικαιούμαστε νὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν αὔξηση τοῦ βάρους σὲ καπνιστές, ποὺ ἐπιτυγχάνουν νὰ ἀπεξαρτηθοῦν ἀπὸ τὸ τσιγάρο.
Χρειάζεται σαφῶς μία συνολικὴ προσέγγιση, μὲ ὑποστήριξη
τῶν καπνιστῶν τόσο ἀπὸ ψυχολόγο, πολύτιμο συνεργάτη
τῶν ὁμάδων ὑποστήριξης διακοπῆς καπνίσματος, ὅσο καὶ
ἀπὸ διατροφολόγο, μὲ στόχο τὴν προετοιμασία τοῦ καπνιστῆ καὶ τελικῶς τὴν ἀποφυγὴ αὔξησης τοῦ σωματικοῦ του
βάρους. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μακροζωία, ποὺ σὲ αὐτὴν τὴ μελέτη
δὲν φαίνεται νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὰ 4-5 κιλὰ ποὺ συνήθως
φορτώνεται ὁ πρώην καπνιστής, ὑπάρχει καὶ ἡ ποιότητα
ζωῆς. Εἶναι κρῖμα, ὅσοι καταφέρνουν νὰ ξεπεράσουν τὴ
σημαντικὴ ἐξάρτηση τοῦ καπνίσματος, νὰ βασανίζονται
ἀπὸ παραπανήσια κιλά. Στόχος μας πρέπει νὰ εἶναι μία ζωὴ
ἐλεύθερη ἀπὸ καπνό, μὲ καλὴ φυσικὴ κατάσταση καὶ εὐεξία.
Σὲ αὐτὴν τὴν κατεύθυνση ἡ φυσικὴ δραστηριότητα, κατάλληλη σὲ κάθε ἡλικία, καὶ ἡ σωματικὴ ἄσκηση, ἄλλοτε ἄλλης
ἔντασης ὅπου αὐτὸ εἶναι δυνατόν, βοηθᾶ σημαντικὰ στὴν
ὑιοθέτηση ἑνὸς καλύτερου τρόπου ζωῆς. Χωρὶς τσιγάρο
καὶ χωρὶς ἐνοχλητικὸ φόρτωμα στὴν κοιλιά! 

