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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τον τελευταίο αιώνα σημειώθηκε σημαντική αύξηση του μέσου όρου ζωής, με τάση να
αυξηθεί περαιτέρω στις επόμενες δεκαετίες. Γενετικοί
και περιβαλλοντικοί μηχανισμοί έχουν διερευνηθεί και
συσχετισθεί με τη μακροβιότητα. Η πρόληψη και η θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσημάτων, όντας η πρώτη αίτια θανάτου τα τελευταία χρόνια, διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής.
Στην παρούσα ανασκόπηση θα διερευνηθεί ο συσχετισμός των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου με τη
μακροζωία και οι ενδεδειγμένες παρεμβάσεις για την
επίτευξή της.

ABSTRACT: During the last century there has been
noted an increase in life expectancy tending to increase further in the next decades. Genetics and environmental mechanisms have been found to correlate with longevity. Prevention and treatment of cardiovascular diseases, being the first cause of death
in recent years, constitute a priority for increasing
life expectancy. In this review we will investigate the
relationship between cardiovascular risk factors and
longevity and the appropriate measures to achieve it.
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1. Εισαγωγή

νοσηρότητας και της θνητότητας από καρδιαγγειακά
νοσήματα. Το γεγονός αυτό φαίνεται να οφείλεται:

Η αθηρωματική νόσος σημείωσε βαθμιαία σημαντική άνοδο από τις αρχές του περασμένου αιώνα,
με αποτέλεσμα να αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου
κατά τις τελευταίες δεκαετίες.1 Παρόλ’ αυτά, σε μερικές χώρες παρατηρήθηκε μια σημαντική μείωση της

1. Στην έκδοση και εφαρμογή των οδηγιών για την
πρόληψη της αθηρωματικής νόσου από επιστημονικές εταιρείες όπως η Ευρωπαϊκή και η Αμερικανική Καρδιολογική, η Αθηροσκλήρωσης, Υπέρτασης.
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2. Στη χρήση φαρμάκων όπως β-αναστολείς, ασπιρίνη, στατίνες και αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου.
3. Στην ανάπτυξη των μονάδων εντατικής θεραπείας.
Παράλληλα, ο μέσος όρος ζωής τον τελευταίο αιώνα
αυξήθηκε κατά 33 χρόνια και τείνει να αυξηθεί ακόμα
στις επόμενες δεκαετίες. Υπολογίζεται ότι το 2050 τα
άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών θα αποτελούν το 9,5%
του Ευρωπαϊκού πληθυσμού.
Σύμφωνα με το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Απογραφής
σήμερα οι υπερήλικες (>90 ετών) υπολογίζονται περίπου στα 15 εκατομμύρια παγκοσμίως. Στην Ελλάδα
τα άτομα άνω των 90 ετών είναι περίπου 37.000. Στην
πλειοψηφία τους είναι γυναίκες όπως εξάλλου καταγράφεται και παγκοσμίως (γυναίκες/άνδρες 3/1).
Η μακροβιότητα έχει αποδοθεί σε γενετικούς και
περιβαλλοντικούς μηχανισμούς. 2–4 Είναι γνωστό ότι
ορισμένες οικογένειες έχουν το χαρακτηριστικό της
μακροζωίας ανεξαρτήτως παθήσεων. Επίσης έχει αναφερθεί ότι ορισμένοι πληθυσμοί ζουν περισσότερο
από άλλους. 5,6 Δεκάδες γονίδια έχουν ελεγχθεί για τη
συμμετοχή τους στον καθορισμό της διάρκειας της ζωής. Υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι η μακροβιότητα
συνδέεται με την παρουσία ορισμένων γονιδιακών πολυμορφισμών που συμμετέχουν κατά 50% στο ζήτημα
της διάρκειας της ζωής. Έχουν αναφερθεί τα Klotho
(KL), Paraoxonase 1 (PON1), Superoxide dismutase2
(SOD2), Forkhead box protein 01AB (FOX01A).7,8
Εξάλλου επιγενετικές μεταλλάξεις που σχετίζονται
με τη διατροφή, την άσκηση, το κάπνισμα και άλλους
περιβαλλοντικούς παράγοντες επηρεάζουν τη διάρκεια της ζωής. 8 Αξίζει η αναφορά στα τελομερή και
τη συσχέτισή τους με τη μακροζωία. Συγκεκριμένα η
σμίκρυνση των τελομερών συνοδεύει τη γήρανση των
ιστών, και ενδεχομένως το μήκος των τελομερών στα
διάφορα κύτταρα εκφράζει την ηλικία τους.
Έχει επίσης καταγραφεί ότι ο τρόπος ζωής συμμετέχει σημαντικά και καθοριστικά στη διάρκεια της ζωής.9,10 Οι διατροφικές συνήθειες, η άσκηση και το είδος
της εργασίας, το κάπνισμα, η μεσημβρινή διακοπή – ύπνος, η κοινωνικότητα11 και η συμμετοχή σε ομαδικές
δραστηριότητες, η χρήση αλκοόλ, η προσωπικότητα
και άλλα χαρακτηριστικά έχουν αναφερθεί στις μελέτες12 ως παράγοντες που συμβάλλουν σημαντικά στη
διάρκεια της ζωής.
Οι παράγοντες κινδύνου για τα καρδιαγγειακά
νοσήματα είναι εξέχουσας σημασίας στην ενήλικη
ζωή. Φαίνεται ότι στους υπερήλικες η ίδια η μεγάλη
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ηλικία αποτελεί τον ισχυρότερο παράγοντα, ενώ η
υπέρταση μαζί με την προχωρημένη ηλικία αυξάνει
τον κίνδυνο επέλευσης εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι
δυσλιπιδαιμίες, στα άτομα ηλικίας άνω των 90 ετών,
εξασθενούν ως παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων. Εξάλλου, τα επίπεδα πλάσματος των λιπιδίων μειώνονται στις πολύ
μεγάλες ηλικίες.

2. Tρόπος ζωής
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η γήρανση είναι το αποτέλεσμα του συνόλου των κυτταρικών βλαβών στη διάρκεια της ζωής, προκαλώντας δυσλειτουργίες στον οργανισμό υπεύθυνες για την εμφάνιση παθήσεων όπως
οι καρδιαγγειακές, αυξάνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τη
θνητότητα. Μερικοί απλοί κανόνες στον τρόπο ζωής
συμβάλλουν στη μείωση της καρδιαγγειακής γήρανσης
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Οι περισσότεροι υπερήλικες ακολουθούν έναν «υγιή»
τρόπο ζωής όσον αφορά το κάπνισμα, τη δίαιτα και τις
φυσικές δραστηριότητες.
Είναι γνωστό ότι το κάπνισμα σχετίζεται με τις πιο
συχνές αιτίες θανάτου συμπεριλαμβανομένων και των
καρδιαγγειακών συμβαμάτων.13 Το κάπνισμα παίζει ρόλο στην παθογένεση των δυσλειτουργιών του ενδοθηλίου και της αθηρωμάτωσης. Συνεπώς είναι ασύμβατο
με τη μακροβιότητα. Πράγματι, στους υπερήλικες το
κάπνισμα είναι εξαιρετικά σπάνιο και στους ελάχιστους
καπνιστές έχει επιδεινώσει την ποιότητα ζωής τους και
την υγεία τους.
Πολλές μελέτες14–18 έχουν διεξαχθεί για να εκτιμήσουν τη συμβολή της δίαιτας στη μακροβιότητα.
Η δίαιτα των υπερηλίκων είναι χαμηλή σε θερμίδες,
πλούσια σε φυτικές ίνες και σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δίαιτας που προάγει
τη μακροβιότητα είναι η μεσογειακή που αποτελείται
από τροφές πολύ πλούσιες σε αντιοξειδωτικές ουσίες.
Όπως δείχνουν μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες19–22
τα υψηλά επίπεδα πλάσματος των αντιοξειδωτικών
ουσιών σχετίζονται με μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής θνητότητας στους υπερήλικες, κυρίως σε
εκείνους με χαμηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI<25
kg/m2). 23
Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας24 είναι επιβλαβής για τους υπερήλικες. Μελέτες απέδειξαν ότι η ήπια
καθημερινή φυσική δραστηριότητα στα άτομα αυτής
της ηλικίας είναι σημαντική για την αυτονομία και την
πνευματική τους υγεία.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ

3. Αρτηριακή υπέρταση
Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί έναν πολύ συχνό
παράγοντα κινδύνου στους υπερήλικες. 25 Ο επιπολασμός της είναι περίπου 70% στις ηλικίες 85 ετών και
άνω. Παρότι όμως το ποσοστό της υπέρτασης στους
υπερήλικες είναι τόσο υψηλό, η σχέση μεταξύ υπέρτασης και καρδιαγγειακού κινδύνου είναι διφορούμενη.
Πολλές μελέτες26–29 έχουν δείξει ότι ο καρδιαγγειακός
κίνδυνος στους υπερήλικες είναι αντιστρόφως ανάλογος με τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης. Πράγματι, οι
υπερτασικοί υπερήλικες με αρτηριακή πίεση μικρότερη του 140/90 mmHg παρουσιάζουν συχνά επεισόδια
ορθοστατικής υπότασης ή άλλα μη ειδικά συμπτώματα, όπως αδυναμία, γνωστικές δυσλειτουργίες κ.ά.,
που μπορεί να σχετίζονται με την αρτηριακή πίεση. 30
Στοιχεία από μελέτες παρατήρησης δείχνουν ότι σε ηλικίες 85 ετών και άνω τα υψηλά επίπεδα αρτηριακής
πίεσης (>150/90 mmHg) παίζουν ρόλο στη διατήρηση
της γνωστικής ικανότητας, πιθανά μέσω εξασφάλισης
της άρδευσης των κριτικών οργάνων. 31 Σύμφωνα και
με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας
(2013) η έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής ενδείκνυται
όταν η πίεση είναι >160/90 mmHg στους ηλικιωμένους υπερτασικούς ασθενείς, με στόχο την τιμή 140–
150 mmHg.
Η έλλειψη όμως τελικών αποδεικτικών αποτελεσμάτων σχετικά με τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης που πρέπει να αντιμετωπιστούν φαρμακευτικά,
την κατηγορία των φαρμακευτικών σκευασμάτων και
τις παρενέργειες αυτών στους υπερήλικες οφείλεται
στο γεγονός ότι οι μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες
συμπεριλάμβαναν ένα μικρό ποσοστό ή ακόμα και απέκλειαν τις ηλικιακές αυτές ομάδες από την έρευνα
τους.

4. Δυσλιπιδαιμία
Τα άτομα ηλικίας 90 ετών και άνω έχουν στην πλειοψηφία τους χαμηλά επίπεδα ολικής χοληστερόλης και
λιποπρωτεϊνών (LDL-C και HDL-C), πιθανώς γενετικά καθορισμένα, καθώς διάφορες μελέτες32,33,34 δείχνουν ότι
η υπερχοληστερολαιμία ως αποτέλεσμα υποκείμενων
νοσημάτων αυξάνει τη θνητότητα. Μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες35,36 που διεξήχθησαν στη Γαλλία, την
Ιταλία και την Ιαπωνία έδειξαν ότι παρότι τα επίπεδα
πλάσματος των λιπιδίων είναι μειωμένα, οι υπερήλικες
παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης (α)
[Lp(a)], η οποία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις στους μεσήλικες. Όμως σύμφωνα
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με τις παραπάνω μελέτες στους υπερήλικες τα υψηλά
επίπεδα της Lp(a) καθορίζονται από γενετικούς παράγοντες και δεν επηρεάζονται από περιβαλλοντικούς
παράγοντες και υποκείμενα νοσήματα, και ακόμη δεν
σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων, αντίθετα αποτελούν θετικό παράγοντα στην
επιβίωση.

5. Σακχαρώδης διαβήτης
Η επίπτωση του σακχαρώδη διαβήτη στους υπερήλικες είναι μικρότερη σε σχέση με τα άτομα ηλικίας
65–84 ετών. 37 Όλοι οι διαβητικοί υπερήλικες πάσχουν
από διαβήτη τύπου ΙΙ. Μάλιστα παρατηρήθηκε ότι ο
τύπος του σακχαρώδη διαβήτη που παρουσιάζεται
σε αυτές τις ηλικίες είναι ο «γεροντικός», δηλαδή
πρωτοδιαγνώσθηκε μετά τα 65 έτη και συγκεκριμένα
σε αυτή την ομάδα ασθενών ο μέσος όρος διάγνωσης είναι στα 88–90 έτη. Φάνηκε ότι σπάνια διαβητικοί μεσήλικες (με διαβήτη τύπου ΙΙ) θα ζήσουν περισσότερο από τα 90 έτη λόγω των εκφυλιστικών
αγγειακών επιπλοκών που η νόσος αυτή προκαλεί.
Μελέτες 38–40 έδειξαν ότι τα συμπτώματα των διαβητικών υπερηλίκων είναι ήπια και επαρκώς ελεγχόμενα με αντιδιαβητική από του στόματος αγωγή παρά
με ινσουλινοθεραπεία.
Γενικά η εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη στους υπερήλικες εξαρτάται περισσότερο από συννοσηρότητες (χρόνιες εκφυλιστικές νόσους, υποσιτισμό, κακή
φυσική κατάσταση, αντίσταση στην ινσουλίνη κ.ά.)
και λιγότερο από οικογενειακούς κληρονομικούς παράγοντες.

6. Συμπέρασμα-Συζήτηση
Οι υπερήλικες ζουν στην πλειοψηφία τους υγιεινό
τρόπο ζωής, διαθέτουν αυτονομία και πνευματική υγεία, και βρίσκονται σε χαμηλό κίνδυνο για τις σχετιζόμενες με την ηλικία νόσους, ιδιαίτερα τις καρδιαγγειακές, προς απόδειξη του γενετικού καθορισμού της καρδιαγγειακής μακροβιότητας.
Η μακροβιότητα καθορίζεται από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και από την αλληλεπίδρασή τους. Πράγματι, η αύξηση της διάρκειας της ζωής
δεν οφείλεται μόνο στη βελτίωση των οικονομικών και
πολιτισμικών συνθηκών και της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης, αλλά και στην αλληλεπίδραση των παραγόντων με γενετικές διαφορές που υπάρχουν σε κάθε
έθνος. Η περαιτέρω βελτίωση των περιβαλλοντικών
παραγόντων θα αυξήσει τον μέσον όρο ζωής στο απώ© 2014 Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
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τερο μέλλον, μέχρι να κατανοήσουμε τη γενετικά καθορισμένη μέγιστη διάρκεια ζωής.
Συμπερασματικά, η γήρανση αποτελεί μια αναπόφευκτη κατάληξη της ζωής, παρόλ’ αυτά η διαρκώς
αυξανόμενη γνώση των μηχανισμών που τη ρυθμίζουν μας επιτρέπει να οραματιζόμαστε νέες στρατηγικές για να την καθυστερήσουμε, ώστε να προικίσουμε τον καθένα με έναν καλό και μακρύ επίλογο
ζωής.
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