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Η καρδιοπάθεια µπορεί να 
επηρεάσει τον εγκέφα-
λο των πασχόντων τόσο 

πολύ, ώστε να ξεχνούν να παίρ-
νουν τα φάρµακά τους, σύµφωνα 
µε µία νέα µελέτη.

Όπως διαπίστωσαν επιστή-
µονες από το Πανεπιστήµιο της 
∆υτικής Αυστραλίας, οι ασθενείς 
µε καρδιοπάθεια ή καρδιακή 
ανεπάρκεια αντιµετωπίζουν πε-
ρισσότερα προβλήµατα µε την 
βραχυπρόθεσµη και την µακρο-
πρόθεσµη µνήµη τους απ’ ό,τι οι 
υγιείς συνοµήλικοί τους δίχως 
καρδιολογικά προβλήµατα.

Όπως γράφουν στην «Ευρω-
παϊκή Επιθεώρηση Καρδιάς» 
(EHJ), στη µελέτη τους συµµετεί-
χαν 35 πάσχοντες από καρδια-
κή ανεπάρκεια, 56 ασθενείς µε 
καρδιοπάθεια και 64 υγιείς εθε-
λοντές. Όλοι είχαν ηλικία άνω 
των 45 ετών και δεν παρουσία-
ζαν εµφανείς ενδείξεις νοητικής 
διαταραχής. Οι ερευνητές τους 
υπέβαλλαν σε σειρά εξετάσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων µαγνη-
τικών τοµογραφιών, στις οποίες 
εξέτασαν τον όγκο της φαιάς ου-
σίας στον εγκέφαλό τους.

Όπως έδειξαν οι εξετάσεις, οι 

πάσχοντες από καρδιολογικό 
πρόβληµα είχαν απώλεια φαιάς 
ουσίας στα τµήµατα του εγκεφά-
λου που σχετίζονται µε τη µνήµη, 
την λογική σκέψη και τον προ-
γραµµατισµό. Επιπλέον, είχαν 
χειρότερη βαθµολογία σε τεστ 
αξιολόγησης διαφόρων παραµέ-
τρων της µνήµης τους.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Τα ευρήµατα αυτά σηµαίνουν, 

σύµφωνα µε τους ερευνητές, ότι 
οι ασθενείς διατρέχουν αυξηµένο 
κίνδυνο να ξεχνούν να παίρνουν 
τα φάρµακά τους, επειδή µπορεί 
να δυσκολεύονται να θυµηθούν 
ακόµα και απλά πράγµατα.

«Αυτό που ανακαλύψαµε στην 
παρούσα µελέτη είναι ότι η καρ-
διοπάθεια και η καρδιακή ανε-
πάρκεια σχετίζονται µε απώλεια 
κυττάρων σε ορισµένες περιοχές 
του εγκεφάλου οι οποίες είναι 
σηµαντικές για τα συναισθήµατα 
και τη νοητική δραστηριότητα», 
δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής 
δρ Οσβάλντο Αλµέιντα, καθηγη-
τής Γηριατρικής Ψυχιατρικής και 
διευθυντής Έρευνας στο Κέντρο 
Υγείας & Γήρανσης του πανεπι-
στηµίου. «Αν και η απώλεια αυτή 

ήταν πιο έντονη στους πάσχοντες 
από καρδιακή ανεπάρκεια, ήταν 
εµφανής και στους καρδιοπαθείς 
δίχως ανεπάρκεια. Ωστόσο, επει-
δή η µελέτη µας ήταν µικρή, δεν 
µπορέσαµε να υπολογίσουµε µε 
ακρίβεια σε τι ποσοστό πλήττεται 
η µνήµη από κάθε καρδιολογική 
πάθηση ξεχωριστά».

Η ΚΑΡ∆ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Όπως αναφέρει η Ελληνική 

Καρδιολογική Εταιρεία, η καρ-
διακή ανεπάρκεια είναι µια σοβα-
ρή πάθηση στην οποία η καρδιά 
είναι αδύνατη και δεν µπορεί να 
στείλει αρκετή ποσότητα αίµατος 
σε όλο το σώµα, µε αποτέλεσµα 
το σώµα να µην παίρνει την πο-
σότητα του οξυγόνου και τις θρε-
πτικές ουσίες που χρειάζεται για 
να δουλέψει φυσιολογικά.

Η κύρια αιτία που προκαλεί 
καρδιακή ανεπάρκεια είναι η στε-
φανιαία νόσος (σ.σ. η επιστηµο-
νική ονοµασία της καρδιοπάθει-
ας), αλλά µπορεί να οφείλεται και 
σε ένα έµφραγµα, σε παθήσεις 
των βαλβίδων της καρδιάς ή των 
πνευµόνων, σε λοιµώξεις της 
καρδιάς, σε µυοκαρδιοπάθειες, 
σε συγγενείς καρδιοπάθειες κ.ά.

Η καρδιοπάθεια 
«χαλάει» τη µνήµη
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