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Οι ιατροί της Πανεπιστημιακής Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» , ενός 
νοσοκομείου που δέχτηκε το μεγαλύτερο όγκο ασθενών της πανδημίας, με επιβλέποντα τον 
Καθηγητή κο Συρίγο Κωνσταντίνο  καταγράφει τα νεότερα δεδομένα. Σε μελέτη από ερευνητές 
του Veterans Affairs (VA) St Louis Health Care System, που δημοσιεύτηκε στο Nature Medicine ( 
doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00403-0) και σχολιάστηκε  και στο JAMA 
(2022;327(12):1113-1114. doi:10.1001/jama.2022.2411) αναλύθηκαν δεδομένα από σχεδόν 
154.000 βετεράνους των ΗΠΑ με μόλυνση από SARS-CoV-2. Διαπιστώθηκε  ότι το έτος μετά την 
ανάρρωσή τους από την οξεία φάση της νόσου, οι ασθενείς είχαν αυξημένο κίνδυνο για μια 
σειρά από καρδιαγγειακά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων μη φυσιολογικού καρδιακού 
ρυθμού , φλεγμονή του καρδιακού μυός, θρομβώσεις, εγκεφαλικά επεισόδια, έμφραγμα του 
μυοκαρδίου και καρδιακή ανεπάρκεια. Επιπλέον, οι αυξημένοι κίνδυνοι ήταν εμφανείς ακόμη 
και σε όσους δεν νοσηλεύτηκαν με οξύ COVID-19. 

Στην αρχή της πανδημίας, όπως αναφέρεται από τον επικεφαλής της  έρευνας κανένας δεν 
γνώριζε  για το long-COVID. Σε μια έκθεση που δημοσιεύτηκε στο Nature τον Απρίλιο του 2021, 
οι ερευνητές απέδειξαν ότι τα άτομα με long-COVID μπορεί να έχουν προβλήματα  σε πολλά 
συστήματα οργάνων, συμπεριλαμβανομένου των καρδιαγγειακού. Με την τρέχουσα μελέτη, 
καταβλήθηκε προσπάθεια  βαθύτερης κατανόησης των μακροπρόθεσμων καρδιαγγειακών 
συνεπειών του COVID-19. 

Έτσι η  νέα ανάλυση στο Nature Medicine εξέτασε τις  καρδιαγγειακές διαταραχές μεταξύ των 
ασθενών στο σύστημα της Υπηρεσίας Υγείας Βετεράνων στις  ΗΠΑ (VHA) οι οποίοι  επέζησαν τις 
πρώτες 30 ημέρες ύστερα από λοίμωξη με  COVID-19. Οι ερευνητές υπολόγισαν τους κινδύνους 
καθώς  και την επίπτωση  στο καρδιαγγειακό ανά 1000 άτομα  σε 12 μήνες μετά λοίμωξης  
COVID-19, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους από 3 
μεγάλες ομάδες ασθενών : 

• 153.760 ασθενείς οι οποίοι χρησιμοποίησαν υπηρεσίες VHA το 2019 και είχαν θετικό test 
SARS-CoV-2 για το ελεγχθέν χρονικό διάστημα 

• 5.637.647 ασθενείς χωρίς στοιχεία λοίμωξης από SARS-CoV-2 που χρησιμοποίησαν 
υπηρεσίες VHA το 2019 (=η ομάδα σύγχρονου ελέγχου), 

• 5.859.411 προπανδημικοί ασθενείς που χρησιμοποίησαν υπηρεσίες VHA το 2017 (=η ομάδα 
ιστορικού ελέγχου) 

Οι ομάδες περιελάμβαναν σε μεγάλο βαθμό ηλικιωμένους λευκούς άνδρες ασθενείς. Η ομάδα 
COVID-19, η οποία είχε  μέσο όρο ηλικίας 61 έτη, περιελάμβανε  89% άνδρες και περίπου 71% 
λευκά άτομα.  

Φάνηκε λοιπόν ότι οι ασθενείς με COVID-19, στο όριο των 12 μηνών, σε σύγκριση με τη 
σύγχρονη ομάδα ελέγχου(ασθενείς χωρίς στοιχεία λοίμωξης από SARS-CoV-2), για κάθε 1000 
άτομα , διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο για ένα ευρύ φάσμα καρδιαγγειακών διαταραχών. Σε 



αυτές συμπεριλαμβάνονται οι διαταραχές του ρυθμού, η ισχαιμική και η μη ισχαιμική καρδιακή 
νόσος, η περικαρδίτιδα, η μυοκαρδίτιδα, η καρδιακή ανεπάρκεια και η θρομβοεμβολική νόσο. 

Οι  άνθρωποι που είχαν αναρρώσει από τον COVID-19 εμφάνισαν εντυπωσιακές αυξήσεις σε  
καρδιαγγειακά προβλήματα κατά τη διάρκεια του έτους μετά τη μόλυνση. Για παράδειγμα, 
είχαν 52% περισσότερες πιθανότητες να έχουν υποστεί εγκεφαλικό από τη σύγχρονη ομάδα 
ελέγχου, πράγμα που σημαίνει ότι, από κάθε 1.000 άτομα που μελετήθηκαν, υπήρχαν περίπου 
4 περισσότερα άτομα στην ομάδα COVID-19 από την ομάδα ελέγχου το οποία  υπέστησαν 
εγκεφαλικό . 

Επίσης ο κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας αυξήθηκε κατά 72%, ή περίπου 12 περισσότερα 
άτομα στην ομάδα COVID-19 ανά 1.000 που μελετήθηκαν.  

Οι ασθενείς με πιο σοβαρή νόσο -καθορίζεται από το αν ανάρρωσαν στο σπίτι, νοσηλεύτηκαν ή 
εισήχθησαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας- είχαν υψηλότερους κινδύνους. Αλλά οι κίνδυνοι 
ήταν εμφανείς ακόμη και σε όσους δεν νοσηλεύτηκαν με COVID-19. Περαιτέρω  αναλύσεις της 
υποομάδας διαπίστωσαν αυξημένους κινδύνους ανεξάρτητα από την ηλικία, τη φυλή, το φύλο, 
την παχυσαρκία, το κάπνισμα, την υπέρταση, τον διαβήτη, τη χρόνια νεφρική νόσο, την 
υπερλιπιδαιμία και την προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο. 

Τα συνολικά ευρήματα της μελέτης ήταν συνεπή όταν τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν μεταξύ 
ασθενών με COVID-19 και της ομάδας ελέγχου των προπανδημικών ασθενών. 

Φάνηκε επίσης από τις αναλύσεις ότι ο  αυξημένος κίνδυνος μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας 
παρέμεινε μεταξύ των ατόμων που δεν εμβολιάστηκαν και ήταν εμφανής ανεξάρτητα από την 
κατάσταση εμβολιασμού. 

Οι αυξημένοι κίνδυνοι ήταν πιο έντονοι για καρδιακή ανεπάρκεια και κολπική μαρμαρυγή, αλλά 
το εύρος της εμπλοκής της καρδιαγγειακής νόσου αφορούσε όλες τις υποομάδες ανεξάρτητα 
ηλικίας φύλου ,φυλής και συννοσηροτήτων .Έτσι σύμφωνα με τους ερευνητές ο αυξημένος 
κίνδυνος σε όλες τις υποομάδες της μελέτης «πιθανότατα υποδηλώνει ότι η μόλυνση με SARS-
CoV-2 οδηγεί επίσης σε de novo καρδιαγγειακή νόσο». 

Οι γιατροί θα πρέπει να θεωρούν το ιστορικό του COVID-19 ως κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. 
«Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να δίνουμε μεγάλη προσοχή στα άτομα με COVID-19 και να 
εντοπίζουμε πρώιμα σημεία ή συμπτώματα καρδιακής νόσου», έγραψε ο επικεφαλής της 
έρευνας, τονίζοντας , ότι η έγκαιρη αναγνώριση, διάγνωση και θεραπεία θα είναι το κλειδί για 
τη μείωση του κινδύνου περαιτέρω δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία. Επίσης η  μελέτη 
καταδεικνύει ότι η καρδιαγγειακή νόσος είναι η μια  πτυχή της πολύπλευρης διαταραχής που 
είναι γνωστή ως long-COVID και συνέχισε επισημαίνοντας  ότι long-COVID δεν είναι μόνο η 
κόπωση ή η «θόλωση» του εγκεφάλου, αλλά μάλλον αυτά αποτελούν μέρος  συμπτωμάτων και 
δυσλειτουργίας οργάνων που προκύπτουν από τον COVID-19 και επιμένουν ή εμφανίζονται εκ 
νέου στην μετοξεία φάση της νόσου. 

Καθώς η πανδημία μπαίνει στο τρίτο έτος της, ο Al-Aly (επικεφαλής της έρευνας) θεωρεί ότι 
χρειάζεται επειγόντως μια συντονισμένη παγκόσμια στρατηγική για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της αντιμετώπισης των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην υγεία του COVID-19, 
μιας επιχείρησης που ονόμασε «μακροχρόνιο σεληνιακό πλάνο για τον COVID-19». 

 



Συμπερασματικά και σύμφωνα και με τους ερευνητές οι κίνδυνοι που αναφέρονται στην 
συγκεκριμένη  εργασία μπορεί να φαίνονται μικροί, αλλά δεδομένου του μεγάλου αριθμού 
ατόμων με COVID-19 στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, αυτοί οι αριθμοί πιθανότατα θα μεταφραστούν 
σε εκατομμύρια άτομα με καρδιακές παθήσεις στις ΗΠΑ και σε πολλά άλλα σε όλο τον κόσμο. 
Γι΄αυτό  είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες αυτών των 
ασθενών. 

 


