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Στο ίδιο πνεύμα, στο χαιρετισμό 
του κατά την έναρξη του 11ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Λιπι-

διολογίας και Αθηροσκλήρωσης που 
πραγματοποιήθηκε από 5 έως 7 Ιουνίου 
στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Οργα-
νωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Α. 
Ζαμπέλας, τόνισε ότι «Το Επιστημονικό 
Πρόγραμμα του Συνεδρίου καλύπτει 
όλο το φάσμα της Αθηροθρομβωτι-
κής Νόσου, με έμφαση σε τομείς που 
εξελίσσονται ραγδαία».

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έλα-
βαν χώρα στρογγυλές τράπεζες με θέμα-
τα τη Διατροφή, τα Αγγειακά Εγκεφαλικά 
Επεισόδια, την Υπέρταση, την Περιφερι-
κή Αγγειοπάθεια, Λιπίδια και Φλεγμονή, 
την Παχυσαρκία, τη Θεραπευτική Αντιμε-
τώπιση Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων 
και το Παρόν και Μέλλον στην Αντιμετώ-
πιση της Αθηροσκλήρωσης. Τα συμπερά-
σματα από εργασίες που παρουσιάστηκαν 
κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναφέρο-
νται επιλεκτικά στη συνέχεια. 

Η επίπτωση της ΣΝ παρουσίασε ραγδαία 
αύξηση στο δυτικό κόσμο από τα μέσα του 
20ου αιώνα και μετά. Η έξαρση της επίπτω-
σής της συνέπεσε με την αλλαγή του τρό-
που ζωής και διατροφής που ακολούθη-
σε τη βιομηχανική επανάσταση. 

Εκτός από αυτό, ο σύγχρονος άνθρω-
πος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ένα σύ-
νολο παραγόντων που συνθέτουν ένα 
περιβάλλον βιολογικά και ψυχοκοινωνι-
κά αφιλόξενο, προ-αθηρογόνο. Αυτά τό-
νισε στην εναρκτήρια διάλεξη ο Γεώργιος 
Τσιτούρης, Καθηγητής Καρδιολογίας και 
Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρεί-
ας Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και 
Αγγειακής Νόσου.

Όπως τόνισε, παρόλο που η ΣΝ θεωρεί-
ται νόσος της ευμάρειας, στην πραγματικό-

τητα αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα στις 
φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες, με βα-
ρύ φορτίο νόσησης στον πληθυσμό τους. 
Όπως σημείωσε, το προσδόκιμο ζωής σε 
αυτές τις χώρες είναι κατά 20 χρόνια μικρό-
τερο από το προσδόκιμο ζωής στις ανα-
πτυγμένες χώρες και τα στοιχεία δείχνουν 
ότι το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπε-
δο (εισόδημα, παιδεία, απασχόληση) απο-
τελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου.

Στην εργασία για το μηχανισμό πρόκλη-
σης αθηροσκλήρωσης σε Αρτηριακή Υπέρ-
ταση (ΑΥ), ο Δ. Τσαγκαδόπουλος, Αν. Δι-
ευθυντής Καρδιολογίας στο Νοσοκομείο 
«Σωτηρία», αφού παρουσίασε την αλλη-
λουχία των γεγονότων που οδηγούν στη 
γένεση της αθηρωματικής πλάκας, τονίζει 
ότι η ΑΥ παίζει ρόλο σε όλα τα στάδια της 
αθηροσκλήρωσης, από τη δημιουργία μέ-
χρι τη ρήξη των πλακών. Εν τούτοις, και 
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Σύμφωνα με την Παγκόσμια 

Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), 

η Στεφανιαία Νόσος (ΣΝ) 

αποτελεί την πρώτη αιτία 

θανάτου παγκοσμίως. 

Όμως, η ΣΝ δεν είναι το 

μoναδικό αποτέλεσμα της 

αθηροσκλήρωσης. Αυτό 

τονίζει η Γεωργία Υφαντή, 

Πρόεδρος της Επιστημονικής 

Επιτροπής του Συνεδρίου, 

Αντιπρόεδρος της Ελληνικής 

Εταιρείας Λιπιδιολογίας, 

Αθηροσκλήρωσης και 

Αγγειακής Νόσου. «Κύρια 

προτεραιότητα στις 

προσπάθειές μας 

δίνουμε στην εμπέδωση, 

μεταξύ των ιατρών όλης 

της χώρας, της γνώσεως 

ότι η αθηροσκλήρωση 

αναπτύσσεται, δυνητικά,

σ’ όλα τα αγγεία και μπορεί 

να προκαλέσει σοβαρές και 

απειλητικές δυσλειτουργίες 

σε αιματούμενα απ’ αυτά 

όργανα… Είναι ευρύτερα, 

ο γενικευμένος χαρακτήρας 

της αθηρωματικής νόσου, 

που δημιουργεί γενικότερα 

προβλήματα.»
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οι παράγοντες κινδύνου της αθηροσκλή-
ρωσης επηρεάζουν την ΑΥ, γεγονός που 
οδηγεί πολλούς στον ισχυρισμό ότι  αθη-
ροσκλήρωση προκαλεί η ίδια ΑΥ. Συμπε-
ραίνει επομένως ότι «η αθηροσκλήρωση 
και η Αρτηριακή Υπέρταση συνυπάρχουν 
σε "φαύλο κύκλο", με συνδετικό κρίκο 
τη φλεγμονή και δυσλειτουργία του εν-
δοθηλίου».

Μεγάλο ενδιαφέρον είχαν τα στοιχεία 
που παρουσίασε ο Ε. Διαμαντόπουλος, 
Αν. Καθηγητής, Διευθυντής στην Δ’ Πα-
θολογική Κλινική στο Γ. Ν. «Ο Ευαγγε-
λισμός», στην εργασία του για την Περι-
φερική Αρτηριοπάθεια (ΠΑΝ), η οποία 
αποτελεί μία από τις σοβαρότερες κλινι-
κές εκδηλώσεις της αθηροθρομβωτικής 
νόσου, μαζί με τη ΣΝ και την εγκεφαλο-
αγγειακή νόσο. Τόνισε ότι ο επιπολασμός 
της υπολογίζεται στο 29% σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου, όπως οι ηλικιωμέ-
νοι, οι καπνιστές και οι διαβητικοί, με το 
4% να κινδυνεύει με μείζονα ακρωτηρι-
ασμό. Την ίδια στιγμή, το 40% των ατό-
μων με ΠΑΝ πάσχει επίσης από ΣΝ. Αν 
και σήμερα η ΠΑΝ θεωρείται ισοδύναμο 
της ΣΝ, η πραγματικότητα είναι ότι μόλις 
το 25% των ασθενών με αρτηριοπάθεια 
λαμβάνουν ανάλογη θεραπεία. Η σωστή 
αντιμετώπιση της ΠΑΝ έχει διπλό στόχο. 
Αφενός τη βελτίωση των συμπτωμάτων 
και της ποιότητας ζωής και τη σταθερο-
ποίηση της νόσου για την αποφυγή ακρω-
τηριασμών και αφετέρου τη μείωση της 
καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησι-
μότητας. Βέβαια όπως σε όλες τις περι-
πτώσεις, προτιμότερη είναι η πρόληψη, 
με την προσπάθεια εξάλειψης των παρα-
γόντων κινδύνου, όπως το κάπνισμα, ο 
διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση και η 
υπερχοληστερολαιμία.

Στην εργασία για την ΠΑΝ σε διαβητι-
κούς, η Γεωργία Υφαντή αναφέρει ότι ο 
ΣΔ αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου 
γι’ αυτή. Σε διαβητικούς, ο επιπολασμός 
της ΠΑΝ είναι υπερδιπλάσιος απ’ ό, τι 
σε μη διαβητικούς και  επιπλέον εμφα-
νίζεται σε μικρότερη ηλικία. Η συνυπάρ-
χουσα περιφερική νευροπάθεια στο ΣΔ 
αποκρύπτει τις περισσότερες φορές την 
κλινική εικόνα της ΠΑΝ, με αποτέλεσμα 
οι ασθενείς να προσέρχονται με αρχική 
εκδήλωση σοβαρές ιστικές βλάβες, γεγο-
νός που καθιστά δυσχερέστερη την αντι-

μετώπισή τους. Επιπλέον, η ΠΑΝ δρα 
συνεργικά με τη νευροπάθεια, τις διατα-
ραχές στη μικροκυκλοφορία και τις λοι-
μώξεις, που και αυτές είναι συχνότερες 
σε διαβητικούς, με αποτέλεσμα η πρό-
γνωση για την πορεία της να είναι δυσμε-
νής. Το 40% των διαβητικών θα εμφανί-
σει κρίσιμη ισχαιμία μέσα σε 6 χρόνια από 
τις πρώτες κλινικές εκδηλώσεις της ΠΑΝ. 
Για όλους αυτούς τους λόγους, η Αμε-
ρικανική Διαβητολογική Εταιρεία (ADA) 
συστήνει τη μέτρηση του κνημοβραχιό-
νιου δείκτη (ΑΒΙ) σε όλους τους διαβητι-
κούς άνω των 50 και στη συνέχεια επα-
νάληψη κάθε 5 χρόνια, παρ’ όλους τους 
περιορισμούς στην αξιολόγηση ή στην 
εφαρμογή της μεθόδου. 

Ο Λουκιανός Ραλλίδης, Λέκτορας Καρ-
διολογίας στο Νοσοκομείο «Αττικόν», 
παρουσίασε μία μελέτη για την υπολι-
πιδαιμική αγωγή σε ηλικιωμένους, με 
αφετηρία τη διαπίστωση ότι υπάρχει μία 
τάση μη χορήγησής της σε αυτή την ομά-
δα του πληθυσμού. Ο κίνδυνος εμφάνι-
σης παρενεργειών σε αυτούς τους ασθε-
νείς είναι μεγάλος εξαιτίας της σύγχρονης 
λήψης και άλλων φαρμάκων, της έκπτω-
σης της νεφρικής και ηπατικής λειτουρ-
γίας, της συνύπαρξης άλλων παθήσεων 
και της έκπτωσης της νοητικής λειτουρ-
γίας. Όμως, υπάρχει τεκμηριωμένο όφε-
λος από τη χορήγηση στατινών σε άτομα 
ηλικίας άνω των 80 ετών στην πρωτογενή 
και δευτερογενή πρόληψη της ΣΝ, επομέ-
νως οι οδηγίες χορήγησής τους θα πρέ-

πει να είναι ίδιες όπως και στους ασθενείς 
μικρότερης ηλικίας, με δύο προϋποθέ-
σεις: ο ασθενής να είναι σε ικανοποιητική 
κλινική κατάσταση και η δοσολογία των 
στατινών να μην είναι η μέγιστη.

Η υπερχοληστερολαιμία αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους προδιαθεσικούς 
παράγοντες για τα καρδιαγγειακά νοσή-
ματα, όπως τόνισε ο Α. Ζαμπέλας, στην 
παρουσίαση των τελευταίων συστάσεων 
του Αμερικάνικου Εθνικού Προγράμμα-
τος Εκπαίδευσης για τη Χοληστερόλη. Η 
αντιμετώπισή της είναι πρωταρχικής ση-
μασίας και για αυτό το λόγο η φιλοσο-
φία των οδηγιών έχει αλλάξει, μετατοπι-
ζόμενη κυρίως στον τομέα της πρόληψης. 
Προτείνεται πλέον η ριζική αλλαγή του 
τρόπου ζωής, με καταπολέμηση των 
βλαβερών συνηθειών, όπως είναι η κα-
θιστική ζωή, η κακή διατροφή και η πα-
χυσαρκία. Το μοντέλο που συστήνεται 
περιλαμβάνει: μειωμένη πρόσληψη κο-
ρεσμένων λιπών και χοληστερόλης, θε-
ραπευτικές διατροφικές επιλογές (φυτι-
κές στερόλες/στανόλες και αύξηση της 
κατανάλωσης διαλυτών φυτικών ινών), 
μείωση σωματικού βάρους και αύξηση 
της σωματικής δραστηριότητας.

Στην αλλαγή του τρόπου ζωής στη-
ρίζονται και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Καρδιολογικής Εταιρείας για την πρόλη-
ψη και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών 
νοσημάτων που ανακοινώθηκαν στο συ-
νέδριό της στη Βιέννη το 2007. Στο σχο-
λιασμό του σχετικά με το θέμα, ο Α. Ζα-
μπέλας έδωσε έμφαση στο σημαντικό 
ρόλο που παίζει η διατροφή και στο πό-
σο επιτακτική είναι η αλλαγή του δυτικού 
τρόπου ζωής και διατροφής. Είναι απα-
ραίτητη η μετατόπιση προς μία διατροφή 
που να περιλαμβάνει υψηλή πρόσληψη 
φυτικών και αδρά επεξεργασμένων τρο-
φών, φρέσκων φρούτων και λαχανικών, 
ελαιόλαδου και μέτρια κατανάλωση γα-
λακτοκομικών, κόκκινου κρέατος, αυγών 
και αλκοόλ. Δηλαδή επιβάλλεται μία ρι-
ζική αλλαγή των διαιτητικών συνηθειών 
και πάντα σε συνδυασμό με αύξηση της 
σωματικής δραστηριότητας και καταπο-
λέμηση της παχυσαρκίας. Άλλωστε, οι 
μελέτες αποδεικνύουν ότι το μοντέλο 
Μεσογειακής Διατροφής συνδέεται με 
μειωμένη νοσηρότητα και θνητότητα, τό-
σο από ΣΝ όσο και από καρκίνο. IB
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