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Περίληψη
Σκοπός: Η παρούσα διδακτορική διατριβή σκοπό είχε τη διερεύνηση του ρόλου των
ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου. Ανάμεσα στους επιμέρους
στόχους της ήταν: (α) η διερεύνηση μέσα από μια εκτενή βιβλιογραφική αναζήτηση της σχέσης των
ψυχοκοινωνικών παραγόντων με τη καρδιαγγειακή νόσο β) ο σχεδιασμός στα πλαίσια της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου ο οποίος θα αποτυπώσει με
εφικτότητα και συνάφεια δεδομένα καρδιαγγειακής νοσηρότητας σε σχέση με μη παραδοσιακούς
παράγοντες

κινδύνου

και

γ)

η

μελέτη

του

ρόλου

συγκεκριμένων

ψυχο-κοινωνικών

χαρακτηριστικών όπως είναι η ικανότητα διαχείρισης του στρες, η θρησκευτικότητα και η
πνευματικότητα σε ένα αγροτικό πληθυσμό της Κρήτης ο οποίος χαρακτηρίζεται από χαμηλά
ποσοστά καρδιαγγειακής νοσηρότητας.
Πληθυσμός μελέτης και μέθοδοι: Για τη διερεύνηση της σχέσης της καρδιαγγειακής νόσου με
τους ψυχο-κοινωνικούς παράγοντες πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στη βάση
δεδομένων

MEDLINE

(PubMed)

με

τη

χρήση

των

ιατρικών

όρων

(MesH

terms).

Πραγματοποιήθηκαν δύο βιβλιογραφικές αναζητήσεις. Ως κριτήρια ένταξης στην πρώτη και δεύτερη
βιβλιογραφική αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα:
1. Οι μελέτες να αφορούν στην επίδραση ψυχο-κοινωνικών παραγόντων στην εμφάνιση της
καρδιαγγειακής νόσου
2. Οι μελέτες να αξιολογούν το βαθμό που το χρόνιο ψυχο-κοινωνικό στρες αποτελεί
αυτοδύναμο προσδιοριστικό παράγοντα καρδιαγγειακής νόσου.
Ως κριτήρια αποκλεισμού στη δεύτερη βιβλιογραφική αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν τα
ακόλουθα:
1. Μελέτες δημοσιευμένες εκτός Αγγλικής γλώσσας
2. Μη τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες
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Στη συνέχεια διοργανώθηκε στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ένα ερευνητικό
πρωτόκολλο το οποίο επικεντρώθηκε στη μελέτη του ρόλου των ψυχο-κοινωνικών προσδιοριστών
και στην εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε έναν πληθυσμό από την ενδοχώρα του Νομού
Ρεθύμνης.

Τέλος

μελετήθηκε

ο

ρόλος

της

θρησκευτικότητας/πνευματικότητας

και

της

αίσθησης

συνεκτικότητας με τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων σταθμισμένων και μεταφρασμένων στα
ελληνικά σε σχέση με διάφορους βιολογικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου όπως η
αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης η υπερλιπιδαιμία, και το κάπνισμα ενώ παράλληλα
μετρήθηκαν δείκτες στρες (κορτιζόλη πλάσματος) και προκλινικοί δείκτες αθηροσκλήρωσης
(υπερηχογραφική μέτρηση του ενδοθηλίου της κοινής καρωτίδας αρτηρίας).
Αποτελέσματα: Από τη βιβλιογραφική αναζήτηση, η ανάλυση των αποτελεσμάτων οδήγησε στην
κατηγοριοποίηση των μελετών σε πέντε ομάδες ψυχοκοινωνικών παραγόντων και συγκεκριμένα
στην προσωπικότητα τύπου Α, στην κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, στο χρόνιο στρες, την
κατάθλιψη και την κοινωνική υποστήριξη (δημοσίευση#1).

Η διοργάνωση του ερευνητικού πρωτοκόλλου αφορούσε τη δεύτερη επανεξέταση της κοορτής του
προγράμματος του Σπηλίου και εξέτασε την υπόθεση εργασίας για πιθανή καρδιο-προστατευτική
δράση ψυχο-κοινωνικών παραγόντων που χαρακτηρίζουν ένα πληθυσμό υψηλού καρδιαγγειακού
κινδύνου

ο οποίος παρουσιάζει διαχρονικά χαμηλα ποσοστά καρδιαγγειακής νοσηρότητας

(δημοσίευση #2).

Τα κύρια ευρήματα της δεύτερης επανεξέτασης του πληθυσμού αυτού (SPILI III) , είναι ότι
συμμετέχοντες με υψηλά επίπεδα θρησκευτικότητας/πνευματικότητας παρουσίασαν χαμηλότερη
επίπτωση υπέρτασης, σακχαρώδους διαβήτη και καρδιαγγειακής νόσου. Επιπλέον βρέθηκαν
χαμηλότερα επίπεδα πάχους έσω–μέσω χιτώνα της κοινής καρωτίδας αρτηρίας και χαμηλότερα
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επίπεδα κορτιζόλης πλάσματος σε σχέση με τους συμμετέχοντες με χαμηλά επίπεδα
θρησκευτικότητας/πνευματικότητας.

Αξιοσημείωτο

εύρημα

ήταν

επίσης

οτι

η

θρησκευτικότητα/πνευματικότητα παρουσίασε θετική συσχέτιση με την αίσθηση συνεκτικότητας
(δημοσίευση #3).
Συμπεράσματα
Η υψηλή θρησκευτικότητα/πνευματικότητα και η αίσθηση συνεκτικότητας παρουσιάζουν μια
θετική συσχέτιση στον υπό μελέτη πληθυσμό και μια αντίστροφη συσχέτιση με βιολογικούς
παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Επιπλέον, και παρά τις όποιες τεχνικές δυσκολίες του
προγράμματος, είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται στην Ευρώπη, αντίστροφη συσχέτιση ανάμεσα
στη θρησκευτικότητα/πνευματικότητα και στο πάχος του έσω μέσω χιτώνα της κοινής καρωτίδας
αρτηρίας. Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια αναμένεται να διαμορφώσει ένα νέο κλίμα εκτίμησης
του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου που θα λαμβάνει υπ’ οψιν και άλλους μη παραδοσιακούς
παράγοντες κινδύνου.
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Abstract
Objective:
The current thesis aimed at exploring the role of psychosocial determinants in the development of
cardiovascular disease. Among the study objectives were: (a) the investigation through an extensive
literature review of the relationship between psycho-social factors and cardiovascular disease (b) the
design of a research protocol within primary health care environment that will illustrate with
feasibility and relevance data of cardiovascular morbidity in relation to non traditional risk factors
and c) the study of the effects of particular psycho-social determinants such as the sense of
coherence, the religiosity and spirituality in a rural Cretan population, characterized by low levels of
cardiovascular morbidity.
Study population and methods
In order to investigate the link between cardiovascular disease and psycho-social factors we
performed a literature research of published articles in the electronic database MEDLINE (PubMed)
by using MeSH terms. Two literature reviews were performed. As inclusion criteria for the first and
second literature research were used:
1. studies that examined the effect of psycho-social factors in the development of
cardiovascular disease
2. studies that evaluated to what extend chronic psycho-social stress represents an autonomous
determinant of cardiovascular disease
As exclusion criteria for the second literature search were used:
1. Studies published in non-English language
2. Non-randomized clinical trials.
After that a research protocol was organized with the aim to study the role of psychosocial
determinants and evaluate the cardiovascular risk in a primary care population of rural Crete. More
12

specifically we studied the role of religiosity/spiritually and of the sense of coherence with the use
of international questionnaires translated into the Greek language and linguistically validated in
association with other biological markers of cardiovascular disease. Among the parameters
examined were: hypertension, diabetes, hyperlipidemia and smoking. Furthermore, we tested stress
markers (serum cortisol levels) as well as preclinical markers of cardiovascular disease (ultrasound
measurement of carotid intimae media thickness).
Results:
Literature research led to the classification of studies in five groups of psycho-social factors:
personality A, socio-economical status, chronic stress, depression and social support. Organization
of the research protocol concerned the second follow up of the SPILI cohort and examined the
hypothesis of potential cardio-protective effect that may exert specific psychosocial factors in a high
cardiovascular risk population with paradoxically low levels of cardiovascular disease.
The main findings of this observational study was that participants with higher levels of religious
and spiritual beliefs presented lower levels of carotid intimae media thickness and lower levels of
serum cortisol levels. Furthermore, highly religious participants presented lower prevalence of
hypertension, diabetes and cardiovascular disease. Furthermore sense of coherence was positively
associated with religiosity and spirituality.
Conclusions
This project attempted to establish a link between psycho-social factors and cardiovascular health
within a rural primary care setting in Greece. Despite the technical difficulties of the project, this is
the first report in Europe of an inverse association between religiosity/spirituality in relation to
carotid IMT.

Furthermore, these findings are expected to shift the evaluation of the total

cardiovascular risk towards a holistic model that takes also into account others non traditional
cardiovascular risk factors.
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1. Εισαγωγή

1.1. Καρδιαγγειακή Νοσηρότητα

Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΝ) είναι η κύρια αιτία θανάτου σε όλες τις ανεπτυγμένες κοινωνίες
(World Health Report 2005) ενώ εκτιμάται ότι θα αποτελέσει την πρώτη αιτία θανάτου και στις
αναπτυσσόμενες χώρες (Yusuf S, 2003). Αξιοσημείωτες είναι στατιστικές αναφορές του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, βάσει τω οποίων έως το 2030 η ΚΝ θα ευθύνεται για το θάνατο
περισσότερων από 23 εκατομμυρίων ανθρώπων, αντιπροσωπεύοντας το 30% των θανάτων
παγκοσμίως (World Health Organization, 2013). Αξιόλογο είναι επίσης το γεγονός ότι η στεφανιαία
νόσος (ΣΝ) ευθύνεται για το ήμισυ των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα (World Health
Report 2004).

Παρομοίως, τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες θανάτου και στη
χώρα μας. Στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας κατέδειξαν ότι το 2003
περίπου 1 στους 2 θανάτους οφειλόταν σε καρδιαγγειακές παθήσεις (www.esye.gr).

1.1.1. Καρδιαγγειακή νοσηρότητα στην Κρήτη

Ο πληθυσμός της Κρήτης παρουσίασε ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον τη δεκαετία του 60 λόγω
των χαμηλών ποσοστών θνησιμότητας από ΚΝ στη μελέτη των επτά χωρών (Keys, 1963). Στη
μελέτη αυτή η οποία διεξήχθη στα μέσα του 1950 εξετάστηκε η υπόθεση πιθανούς σχέσης ανάμεσα
στον τρόπο ζωής και στη συχνότητα εμφάνισης ΚΝ (Keys, 1963). Συγκεκριμένα το πρόγραμμα
εφαρμόστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Φινλανδία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στην
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Γιουγκοσλαβία, στην Ιαπωνία και στην Ελλάδα (Keys, 1963). Η έρευνα αυτή αποσκοπούσε στην
εκτίμηση της επίπτωσης της ΚΝ, στον υπολογισμό της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και
θνησιμότητας, και στον προσδιορισμό των παραγόντων κινδύνου από χώρα σε χώρα (Keys, 1963).
Ο πρώτος γύρος της μελέτης πραγματοποιήθηκε σε δείγμα πληθυσμού 13000 ανδρών ηλικίας 40-59
ετών σε 16 περιοχές των 7 χωρών. Μεταξύ αυτών ήταν η Κέρκυρα και η Κρήτη. Τα αποτελέσματα
της μελέτης τα οποία ανακοινώθηκαν στα 10 και στα 15 χρόνια έδειξαν ότι οι Κρήτες είχαν
σημαντικά μικρότερη θνησιμότητα από όλους τους άλλους πληθυσμούς, μεσογειακούς και μη
(Keys, 1963). Αξιοσημείωτο ήταν μεταξύ άλλων το γεγονός ότι στα 15 χρόνια παρακολούθησης, οι
θανόντες από καρδιαγγειακά νοσήματα ήταν 38 στην Κρήτη , 202 στην Κέρκυρα, 242 στην
Γιουγκοσλαβία, 462 στην Ιταλία και 773 στην Αμερική (Keys, 1963).

Σε μια προσπάθεια να εξηγηθεί το γεγονός αυτό, μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες και ο
τρόπος ζωής των κατοίκων της Κρήτης το διάστημα αυτό. Η ιδιαιτερότητα της παραδοσιακής
διατροφής των Κρητών σε σχέση με τους κατοίκους άλλων χωρών ήταν η αποκλειστική
κατανάλωση ελαιόλαδου, η μεγάλη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών καθώς και η πολύ μικρή
κατανάλωση κρέατος (Keys, 1986). Το κρητικό αυτό πρότυπο διατροφής προβάλλεται σήμερα για
την προστατευτική του δράση (Trichopoulou, 2003). Γι’ αυτόν το λόγο αυτά τα χαρακτηριστικά της
κρητικής διατροφής αποτελούν ένα σύγχρονο ενδεδειγμένο διατροφικό πρότυπο για ολόκληρο τον
κόσμο (Trichopoulou, 2003) το οποίο έχει αναφερθεί οτι συνδέεται με σημαντική μείωση της
ολικής θνησιμότητας από καρδιαγγειακά κατά 9% (Sofi, 2008). Παρόμοια ευρήματα
παρουσιάστηκαν στη μελέτη ATTICA η οποία έδειξε μεταξύ άλλων ότι η υιοθέτηση της Κρητικής
διατροφής μείωνε σημαντικά τον κίνδυνο για ΣΝ σε άτομα με μεταβολικό σύνδρομο (Pitsavos,
2007). Ωστόσο, τριάντα χρόνια μετά τη μελέτη των 7 χωρών παρατηρήθηκε αύξηση της
συχνότητας των ΚΝ και των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου (Voukiklaris GE, 1996).
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Η σχέση παραγόντων κινδύνου με τη ΚΝ καθιερώνεται με τη μελέτη Framingham (Kannel, 1961).
Μέσα από αυτή τη μελέτη εισάγεται στο λεξιλόγιο της καρδιολογίας ο όρος «παράγοντας
κινδύνου» ο οποίος αναφέρεται σε κάθε παράγοντα που μπορεί να προσδιορίσει μελλοντικά
καρδιαγγειακά επεισόδια (Kannel, 1961). Οι παράγοντες κινδύνου μπορούν να ταξινομηθούν με
διάφορους τρόπους. Ο συνήθης διαχωρισμός τους είναι σε κλασικούς και σε νεότερους ή μη
κλασικούς παράγοντες κινδύνου.

1.2. Κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

Ανάμεσα στους κλασικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο
σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, το κάπνισμα, και η ηλικία (>65
ετη) (Kannel, 1961).

1.2.1. Σακχαρώδης διαβήτης

Πληθώρα μελετών τεκμηριώνουν την ισχυρή συσχέτιση του διαβήτη με τη ΣΝ και ευρύτερα με την
ΚΝ (Levy, 1993; Yuyun, 2004). Αξιοσημείωτο είναι ότι η στεφανιαία καρδιοπάθεια είναι η υπ'
αριθμό μία αιτία θανάτου των διαβητικών (Levy, 1993). Επιπλέον, είναι γνωστό ότι ο σακχαρώδης
διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί ισοδύναμο ΣΝ. Δηλαδή, οι διαβητικοί παρουσιάζουν τον ίδιο κίνδυνο
στεφανιαίας θνησιμότητας και εμφράγματος του μυοκαρδίου από τους μη διαβητικούς με ιστορικό
ΣΝ (Grundy, 2002).
Η εμφάνιση ΣΔ σχετίζεται με βλάβες των μικρού και μεσαίου μεγέθους αρτηριών
(μικροαγγειοπάθεια

και

μακροαγγειοπάθεια

αντίστοιχα)

(Grundy,

2002).

Οι

ακριβείς

παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που ευνοούν την επιταχυνόμενη εξέλιξη της αθηρωματικής
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διαδικασίας στους διαβητικούς ασθενείς δεν είναι απόλυτα σαφείς. Έχει αναφερθεί ότι ο διαβήτης
επηρεάζει την ενδοθηλιακή λειτουργία και αυξάνει την προσκολητικότητα των μονοκυττάρων στο
ενδοθήλιο, ένα από τα πρώτα γεγονότα αθηρωμάτωσης (Browlee, 2005). Η ενδοθηλιακή
δυσλειτουργία είναι αποτέλεσμα της επίδρασης των τελικών προϊόντων γλυκοζυλίωσης και του
αυξημένου οξειδωτικού stress σε προφλεγμονώδεις πυρηνικούς μεταγραφικούς παράγοντες όπως ο
NFκB, οι οποίοι στη συνέχεια περιορίζουν τη διαθεσιμότητα και τη δράση του κύριου
αγγειοδιασταλτικού παράγοντα ΝΟ, ενώ παράλληλα ευνοούν τη δράση του ιστικού μετατρεπτικού
ενζύμου της αγγειοτενσίνης και της αγγειοτενσίνης ΙΙ (Browlee Μ, 2005).
Επίσης ο ΣΔ επηρεάζει την αιμοπεταλιακή λειτουργία και το σύστημα πηκτικότητας και
ινωδόλυσης ευοδώνοντας την αγγειακή θρόμβωση. Χαρακτηριστικό είναι ότι η αθηρωματική
πλάκα των διαβητικών χαρακτηρίζεται από αθήρωμα πλούσιο σε λίπος, μεγαλύτερη διήθηση από
μακροφάγα και μεγαλύτερο κίνδυνο ρήξης (Μελιδώνης, 2007).
Ισχυρή φαίνεται επίσης η σχέση της διαταραχής ανοχής γλυκόζης με αυξημένο στεφανιαίο κίνδυνο
(Kameda, 2005) ενώ τα δεδομένα που αφορούν τη σχέση διαταραγμένης γλυκόζης νηστείας με την
καρδιαγγειακή νόσο είναι αμφιλεγόμενα.

Η ινσουλινοαντίσταση που χαρακτηρίζει το ΣΔ ΙΙ συμβάλλει και αυτή με τη δυσλιπιδαιμία, τα
αυξημένα επίπεδα φλεγμονωδών δεικτών (TNFa, IL-6) και τα μειωμένα επίπεδα της αδιπονεκτίνης
στην διαδικασία της αθηροσκληρυνσης (Μελιδώνης, 2007; Browlee, 2005)

1.2.2. Δυσλιπιδαιμία

Στη δημιουργίας της αθηρωματικής πλάκας συντελούν τρείς παράμετροι: οι διαταραχές των
λιπιδίων, η φλεγμονή και η θρόμβωση. Σήμερα υπάρχει ομοφωνία στο ότι οι διαταραχές των
λιπιδίων αποτελούν κυρίαρχο παράγοντα κινδύνου ο οποίος δύναται να τροποποιηθεί (Executive
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summary of the third report of the National Cholesterol Educational Program, 2001). Ανάμεσα
στους μηχανισμούς με τους οποίους οι υπερλιπιδαμία και η δυσλιπιδαιμία οδηγούν σε αυξημένο
καρδιαγγειακό κίνδυνο περιλαμβάνονται η τοξική δράση της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτείνης
(LDL) στο ενδοθήλιο, και η συμμετοχή στη φλεγμονώδη διεργασία (Ginsberg, 1994).

1.2.3. Κάπνισμα
Το κάπνισμα θεωρείται σημαντικός παράγοντας κινδύνου στεφανιαίας νόσου, αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου και περιφερειακής αγγειακής νόσου. Μακροχρόνια οδηγεί στην παραγωγή
ελευθέρων ριζών, που από τη μία συμβάλλουν στην οξείδωση της LDL χοληστερόλης και από την
άλλη προάγουν τη σύνθεση του μονοξειδίου του αζώτου με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του
ενδοθηλίου (Hammond and Horn, 1958). Το κάπνισμα επίσης προάγει προφλεγμονώδεις και
προθρομβωτικές διεργασίες στα αγγεία, οδηγώντας στο σχηματισμό αυξημένων επιπέδων Cαντιδρώσας πρωτεΐνης, ινωδογόνου και ομοκυστεϊνης (Hammond and Horn, 1958). Παράλληλα
ευνοεί τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων και την προσκόλληση μονοκυττάρων. Η συσχέτιση του
καπνίσματος με την ΣΝ φάνηκε στις αρχές της δεκαετίας του 50 (Hammond and Horn, 1958).

Έκτοτε ακολούθησαν πολυάριθμες προοπτικές μελέτες οι οποίες κατέληγαν στην θετική συσχέτιση
καπνίσματος και ΣΝ (Doll R, 1976; Willet, 1987). Σύμφωνα με μια συστηματική ανασκόπηση που
δημοσιεύτηκε στο Jama το 2003, φάνηκε ότι η διακοπή του καπνίσματος μείωνε τη θνησιμότητα
από ΣΝ κατά 36%, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο και χώρα καταγωγής (Critchley, 2003).
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η διακοπή του καπνίσματος φαίνεται ότι έχει παρόμοιο όφελος, με
παρεμβάσεις όπως χρήση ασπιρινών και στατινών (Critchley, 2003).

Στον ελλαδικό χώρο, στη μελέτη ATTICA βρέθηκε ότι οι άνδρες καπνιστές είχαν σημαντικά
υψηλότερα επίπεδα δεικτών φλεγμονής από τους μη καπνιστές (Tselepis, 2007). Παρόμοια η
μελέτη CARDIO2000 έδειξε ότι ακόμα και η περιστασιακή έκθεση στον καπνό σχετίζεται με
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στατιστικά σημαντική αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε άνδρες και γυναίκες (Panagiotakos,
2008).

Στην ίδια κατεύθυνση στη μελέτη Bruneck φάνηκε ότι το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο για
αθηρογένεση ενώ η διακοπή του συνεπάγεται μείωση της αθηροσκληρωτικής διαδικασίας (Kiechl,
1994). Οι επίδραση του καπνίσματος στην εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης φαίνεται ότι επιτελείται
μέσα από την παραγωγή ελευθέρων ριζών που από τη μία συμβάλλουν στην οξείδωση της LDL
χοληστερόλης και από την άλλη στην επίδραση του στη βιοσυνθετική οδό του μονοξειδίου του
αζώτου με την επακόλουθη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου (Messner, 2014). Επιπλέον το κάπνισμα
προάγει μια προθρομβωτική κατάσταση και έχει συσχετισθεί με αυξημένα επίπεδα πρωτεΐνης,
ινωδογόνου και ομοκυστεϊνης. Παράλληλα η καπνιστική συνήθεια συσχετίζεται με ανθυγιεινές
συμπεριφορές, όπως πχ υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ανθυγιεινή διατροφή (Messner at al.,
2014).

1.2.4. Αρτηριακή υπέρταση

Η αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) είναι ο συχνότερος παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου ο οποίος
αυξάνει το κίνδυνο στεφανιαίας νόσου κατά 2-3 φορές (Τσαγκαδοπουλος, 2005). Χαρακτηριστικά,
έχει αναφερθεί ότι 1 στους 4 ασθενείς με ΣΝ έχουν ΑΥ (Τσαγκαδοπουλος, 2005). Στη μελέτη
Euroaspire στο σύνολο των ασθενών με γνωστή ΣΝ παρατηρήθηκε ΑΥ σε ποσοστό άνω του 50%
(Euroaspire, 1997).

Επιπλέον η υπέρταση τείνει να συνυπάρχει με άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως
για παράδειγμα η συνύπαρξη υπέρτασης, διαβήτη και ινσουλινο-αντίστασης, παχυσαρκίας,
δυσλιπιδαιμίας.. Ανάμεσα στους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που συσχετίζουν την υπέρταση
με τον αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο είναι: η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου, η διέγερση του
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συμπαθητικού, η ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης αγγειοτενσίνης αλδοστερόνης, η
αντίσταση στην ινσουλίνη και η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας (Τσαγκαδόπουλος, 2005).
Επιπλέον η υπέρταση είναι σημαντικός παράγοντας αθηροσκλήρωσης σε όλα τα αγγεία και
ειδικότερα στις στεφανιαίες αρτηρίες (Τσαγκαδόπουλος, 2005).

Η πρώιμη αντιμετώπιση της ΑΥ επιφέρει σημαντικά οφέλη και προστατεύει τους πάσχοντες από
την εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων (ελάττωση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων σε
ποσοστό έως 35% και των εμφραγμάτων σε ποσοστό έως 20%) (Τσαγκαδόπουλος, 2005).

1.2.5. Ηλικία

Ο κίνδυνος για την εμφάνιση ΚΝ αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας. Περισσότεροι από το ½
των ασθενών που έχουν υποστεί καρδιαγγειακό συμβάν είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών, ενώ
δεδομένα από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία υποδεικνύουν ότι 4 στα 5 άτομα που
πεθαίνουν από ΣΝ είναι > 65 ετών (www.Heart.org). Επιπλέον παράγοντες όπως η αρτηριακή
υπέρταση, η υπερλιπιδαμία, η παχυσαρκία και η αντίσταση στην ινσουλίνη έχουν συσχετισθεί με
την ηλικία (Remsberg, 2003). Παρομοίως, η εμμηνόπαυση, με την επακόλουθη ανεπάρκεια σε
οιστρογόνα, αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα που αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
(Rosano, 2007). Για αυτό το λόγο ηλικία μεγαλύτερη των 45 ετών για τους άνδρες και των 55 ετών
για τις γυναίκες θεωρείται παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου (Rosano, 2007) .

1.3. Μη κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

Τα τελευταία χρόνια η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου με βάση μόνο τους κλασικούς
παράγοντες κινδύνου αποτελεί αντικείμενο διχογνωμίας στη βιβλιογραφία (Pasternak., 2003). Ένα
σημαντικό ποσοστό των περιπτώσεων της ΚΝ δεν ερμηνεύεται από τους κλασικούς/παραδοσιακούς
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παράγοντες κινδύνου (Futterman, 1998). Το γεγονός αυτό οδήγησε σε μια σειρά ερευνητικών
προσπαθειών προκειμένου να καλυφθεί το κενό που υπήρχε στην αιτιολογικό σύμπλεγμα της ΚΝ.

1.3.1. Υπερομοκυστεινεμία
Η ομοκυστεϊνη είναι ένα θειούχο αμινοξύ, το οποίο σχηματίζεται κατά το μεταβολισμό της
μεθειονίνης (Tzima, 2009). Τα φυσιολογικά επίπεδα της ομοκυστεϊνης νηστείας στο αίμα
κυμαίνονται μεταξύ 5 και 15 mmol/l. Η υπόθεση πιθανούς σχέσης της υπερομοκυστεινεμίας και της
ΚΝ διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον McCully το 1969 (McCully, 1969). Παρατηρήσεις σε
νεκροτομικό υλικό κατέδειξαν ότι αυξημένα επίπεδα ομοκυστεϊνης στο αίμα προκαλούσαν
αθηρωμάτωση των αγγείων (McCully, 1969). Σε μια μετα-ανάλυση 72 μελετών που δημοσιεύτηκε
στο British Journal of Medicine αναφέρθηκε μια αιτιώδης σχέση μεταξύ ομοκυστείνης και
στεφανιαίας νόσου. Χαρακτηριστικά, μείωση της συγκέντρωσης της ομοκυστείνης κατά 3mmol/l
μείωνε τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου κατά περίπου 16% (Wald DS, 2002). Παρόμοια σε μια
πρόσφατη μεταανάλυση φάνηκε ότι αύξηση της ομοκυστείνης κατά 5 micromol/L αυξάνει τον
κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα κατά 20% ανεξάρτητα από τους κλασικούς παράγοντες
κινδύνου (Humphrey, 2008).
Τα συχνότερα αίτια υπερομοκυστεινεμίας είναι το ένζυμο μεθυλενο-τετραυδροφυλική ρεδουκτάσηMTHFR, η ηλικία, το κάπνισμα και η διατροφή. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το υψηλό ποσοστό
ετεροζυγωτίας του MTHFR που έχει αναφερθεί στο ελληνικό πληθυσμό (Dedousis, 2005)
1.3.2. Ινωδογόνο
Το ινωδογόνο θεωρείται ότι πιθανό να εμπλέκεται στην δημιουργία και εξέλιξη των αθηρωματικών
πλακών. Χαρακτηριστικά σε μια μελέτη των Eriksson και συν, φάνηκε ότι το ινωδογόνο του ορού
συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ΣΝ (Erikson, 1999). Τα τελευταία χρόνια το ινωδογόνο θεωρείται
ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου και σχετίζεται με τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου όπως
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και με γενετικούς πολυμορφισμούς (Jerjes-Sánchez Díaz C, 2006). Αυτό συμβαίνει καθώς όπως
έχει αναφερθεί σχετίζεται με τη διαδικασία της θρόμβωσης. Οι συγκεντρώσεις του στο αίμα
μειώνονται με την άσκηση (Mora S, 2006), από την αγωγή με φιμπράτες, νιασίνη και αναστολείς
του μετατρεπτικού ενζύμου ενώ αυξάνονται με το κάπνισμα.

1.3.3. C-αντιδρώσα πρωτεΐνη

Αποτελεί μια ομάδα πρωτεινών που παράγει το ανθρώπινο σώμα όταν αντιμετωπίζεται μια
φλεγμονή. Εχει αναφερθεί ότι στη διαδικασία της αθηρωματικής θρόμβωσης εμπλέκονται
φλεγμονώδη στοιχεία, όπως λευκά αιμοσφαίρια, κυτταροκίνες και μόρια προσκόλλησης. Κάποιες
μελέτες έχουν συσχετίσει τους δείκτες φλεγμονής με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο (Ridker,
2002). Παρά το γεγονός ότι η σχέση της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα δε θεωρείται σίγουρη,
συγκαταλέγεται στους νεότερους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Αξιοσημείωτο είναι επίσης
ότι μελέτες της σχέσης των δεικτών φλεγμονής (p-selectin, ιντερλευκίνη 1β, ιντερλευκίνη 1c,
TNFa, και ινωδογόνο) η C- αντιδρώσα πρωτείνη ήταν ο ισχυρότερος προγνωστικος παράγοντας
καρδιαγγειακής νόσου (Haverkate, 1997)

1.3.4. Ουρικό οξύ

Το ουρικό οξύ είναι το τελικό προϊόν της αποδόμησης των πουρινών. Η υπερουριχαιμια αποτελεί
προδιαθεσικό παράγοντα για οξεία ουρική αρθρίτιδα, χρόνια τοφώδη αρθρίτιδα, χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος έχουν συσχετισθεί
θετικά με στεφανιαία νόσο και μεταβολικό σύνδρομο (Lee, 1995). Παρομοίως μελέτες αναφέρουν
θετική συσχέτιση υπερουριχαιμίας με παχυσαρκία, υπερτριγλυκεριδαιμία, διαταραγμένη ανοχή στη
γλυκόζη, την υπέρταση και την ομοκυστείνη (Tinahones JF, 1997; Lonardo, 2002; Conen, 2004).
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Ευρήματα από τη μελέτη Life, σε υπερτασικούς με υπερτροφία της αριστερής κοιλίας δείχνουν ότι
η μείωση της υπερουριχαιμίας με φαρμακευτική αγωγή, μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
(Kanellis, 2005). Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αναφερόμενη αντιοξειδωτική δράση του ουρικού
οξέος (Fabbrini, 2014). Συγκεκριμένα έχει βρεθεί ότι το ουρικό οξύ του πλάσματος φαίνεται να
ασκεί προστατευτική δράση ενάντια στην οξειδωτική βλάβη που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες
(Fabbrini, 2014).

1.4. Ψυχο-κοινωνικό μοντέλο εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου
Ο ρόλος του στρες στην παθογένεση της ΚΝ έχει αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερου ερευνητικού
ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια (Rozanski, 1999). Το στρες έχει ορισθεί ως η απόκριση του
οργανισμού σε εξωτερικούς παράγοντες που διαταράσσουν την ομοιοστασία του (Chrousos, 2008).
Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται η κατάθλιψη, το άγχος, η κοινωνική απομόνωση, το
κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, το εργασιακό στρες, και η επιθετική συμπεριφορά (Rozanski,
1999). Σε μια μεγάλη βρετανική έρευνα φάνηκε ότι άτομα με άγχος και ήπια κατάθλιψη, είχαν
μεγαλύτερη πιθανότητα πρόωρου θανάτου (Hamer M, 2010). Αξιοσημείωτο είναι ότι όσο πιο πολύ
επιβαρύνονταν η ψυχική υγεία τόσο αυξάνονταν η πιθανότητα να πεθάνει κάνεις νεότερος, κυρίως
από καρδιαγγειακά νοσήματα (Hamer M, 2010).
Αξιόλογα ήταν επίσης τα ευρήματα από τη μελέτη Interheart, όπου φάνηκε ότι η κατάθλιψη, το
άγχος, η κοινωνική απομόνωση, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και το εργασιακό στρες έχουν
συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης ΣΝ (Dass, 2008; Yusuf, 2004). Οι αρνητικές
συναισθηματικές καταστάσεις και το χρόνιο στρες φαίνεται ότι μπορούν να πυροδοτήσουν ένα
καταρράκτη παθολογικών αντιδράσεων στον οποίο σημαντικό ρόλο κατέχει η αύξηση των
επιπέδων των κατεχολαμινών και των γλυκοκορτικοειδών λόγω της ενεργοποίησης του
συμπαθητικού νευρικού συστήματος και του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια (Rozanski,
1999). Η απελευθέρωση των κατεχολαμινών και της κορτιζόλης στην αιματική κυκλοφορία
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προκαλεί με τη σειρά της ταχυκαρδία, αύξηση της αρτηριακής πίεσης, βρογχοδιαστολή (Rozanski,
1999), ενώ παράλληλα προάγεται η αθηροσκλήρωση η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου και η
νέκρωση (Rozanski, 1999; Rozanski, 2005).

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι προαναφερθέντες ψυχο-κοινωνικοί παράγοντες τείνουν να
αλληλεπιδρούν συνεργικά με τους παραδοσιακούς προσδιοριστές καρδιαγγειακού κινδύνου
οδηγώντας σε αυξημένο κίνδυνο ΚΝ (Yusuf, 2004). Σε μια συστηματική ανασκόπηση προοπτικών
μελετών των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, οι συγγραφείς κατέληξαν ότι υπάρχει ισχυρή ένδειξη
ενός αιτιολογικού ρόλου των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, κυρίως της κατάθλιψης και της
ελλιπούς κοινωνικής συνοχής με τη στεφανιαία νόσο (Hemingway, 1999).

Παρομοίως, προοπτικές μελέτες παρατήρησης έχουν δείξει ότι η έλλειψη ελπίδας έχει συσχετισθεί
θετικά με την ανάπτυξη ΚΝ (Anda, 1993; Everson, 1996). Επιπλέον, η κατάθλιψη επιδρά έμμεσα
στην ανάπτυξη ΚΝ με υιοθέτηση επιβλαβών συμπεριφορών (Glassman, 1990) όπως το κάπνισμα
και την πτωχή συμμόρφωση στην αγωγή (Carney, 1995). Όσον αφορά τους άμεσα εμπλεκόμενους
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς με τους οποίους η κατάθλιψη οδηγεί στην εμφάνιση ΚΝ
περιλαμβάνονται η υπερκορτιζολαιμία (Carroll, 1976), και η ελαττωμένη απάντηση στην ACTH
(Gold, 1986). Παράλληλα το χρόνιο στρες επιδρά στην αύξηση της δραστηριότητας των
αιμοπεταλίων, γεγονός το οποίο οδηγεί σε αυξημένη γλοιότητα αίματος εξηγώντας έτσι την
αθηρογόνο δράση της κατάθλιψης (Musselman, 1996). Το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο
αποτελεί ένα σημαντικό ψυχο-κοινωνικό παράγοντα αυξημένου κινδύνου σε υγιή άτομα και ένα
αρνητικό προγνωστικό προσδιοριστή σε άτομα με ήδη εγκατεστημένη ΚΝ (Kaplan, 1993).

1.5. Η μελέτη του Σπηλίου (SPILI PROJECT)
Πριν από δύο δεκαετίες ξεκίνησε μια μελέτη που αποσκοπούσε στη διερεύνηση του επιπέδου
γνωστών παραγόντων κινδύνου για ΚΝ, σ’ ένα επιλεγμένο αγροτικό πληθυσμό, στην ενδοχώρα του
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νομού Ρεθύμνης (Lindholm, 1992).

Τετρακόσιοι τριάντα δύο (432) κάτοικοι που διέμεναν σε 5 χωριά της επαρχίας Αγίου Βασιλείου
(Σπήλι, Κοξαρέ, Μυξόρουμα, Μουρνέ, Λαμπινή) εκ των οποίων διακόσιοι πέντε (205) άνδρες και
διακόσιες είκοσι επτά (227) γυναίκες, ηλικίας 15 -79 ετών προσκλήθηκαν να εξεταστούν.

Στην πρώτη φάση της μελέτης αυτής, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο διδακτορικής διατριβής του
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (κ. Αντώνη Κούτη) εξετάστηκαν συνολικά 333
κάτοικοι (συμμετοχή 77,1%) εκ των οποίων 160 άνδρες και 173 γυναίκες (Lindholm, 1992). Από
τους άνδρες ηλικίας 45-64 ετών, περίπου 4 στους 10 κάπνιζαν ενώ περίπου 5 στους 10
κατανάλωναν ≥210 g αλκοόλ την εβδομάδα. Υψηλά ήταν επίσης τα επίπεδα χοληστερόλης ενώ
καταγράφηκαν αυξημένα ποσοστά υπέρτασης και διαβήτη (Lindholm, 1992).

Παρά το βεβαρημένο προφίλ καρδιαγγειακού κινδύνου που ανέδειξε η μελέτη, η διάγνωση ΣΝ
όπως θα προέκυπτε από την παρουσία σχετικών ηλεκτροκαρδιογραφικών ευρημάτων δεν ήταν τόσο
υψηλή όσο αναμενόταν, αφού μόλις τρεις άνδρες πληρούσαν τα κριτήρια προηγουμένου
εμφράγματος του μυοκαρδίου. Το «παράδοξο» αυτό φαινόμενο οδήγησε τους συγγραφείς να
συζητήσουν τον υποστηρικτικό ρόλο του κοινωνικού δικτύου, τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας και τις
διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού αυτού (κατανάλωση ελαιολάδου) (Lindholm, 1992).

Η δεύτερη φάση της μελέτης, που αποτέλεσε αντικείμενο μιας 2ης διδακτορικής διατριβής (κ.
Ιωάννη Καράλη), περιέλαβε όλους τους κατοίκους Σπηλίου που συμμετείχαν στην πρώτη φάση
(333 άτομα). Επανεξετάστηκαν συνολικά 200 άτομα (ποσοστό συμμετοχής 80,7%) εκ των οποίων
109 άνδρες και 91 γυναίκες. Στόχος της πρώτης επανεξέτασης ήταν η επανεκτίμηση του μοντέλου
καρδιαγγειακού κινδύνου, της νοσηρότητας και της θνησιμότητας από ΣΝ, 12 χρόνια μετά την
πρώτη εξέταση (2000) με τη σύγχρονη συλλογή δεδομένων σχετικών με τις διατροφικές συνήθειες
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των κατοίκων και την ικανότητα διαχείρισης του stress (Karalis, 2007). O υψηλός καρδιαγγειακός
κίνδυνος του πληθυσμού αυτού επιβεβαιώθηκε, ενώ οι δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας
έδειχναν να παραμένουν εξίσου χαμηλοί (Karalis, 2007).

O πληθυσμός της μελέτης του Σπηλίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού παρά το
βεβαρημένο προφίλ καρδιαγγειακού κινδύνου που επαληθεύτηκε στις δύο πρώτες φάσεις της
μελέτης, οι δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας από τα καρδιαγγειακά νοσήματα έδειχναν να
παραμένουν χαμηλοί (Karalis, 2007). Το «παράδοξο» αυτό φαινόμενο, εγείρει την υπόθεση
πιθανούς προστατευτικής δράσης παραγόντων που διαχρονικά φαίνεται να χαρακτηρίζουν τον
πληθυσμό αυτό. Έτσι στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η υπόθεση του καρδιο-προστατευτικού
ρόλου κοινωνικό-ψυχολογικών χαρακτηριστικών της αγροτικής αυτής κοινωνίας όπως είναι η
ικανότητας διαχείρισης του στρες, η κοινωνική συνοχή

και το επίπεδο θρησκευτικότητας/

πνευματικότητας.

1.6. Θεωρία Αίσθησης Συνεκτικότητας

Η θεωρία περί «προαγωγής υγείας» (salutogenesis) διατυπώθηκε από τον Aaron Antonovsky και
αποσκοπούσε στην αναζήτηση καταστάσεων που δρουν προστατευτικά για το άτομο, εμποδίζοντας
το να νοσήσει (Antonovsky, 1988). Προς αυτήν την κατεύθυνση διαμόρφωσε ένα θεωρητικό
μοντέλο το οποίο ο ίδιος ονόμασε αίσθηση συνεκτικότητας (sense of coherence, SOC). Το μοντέλο
αυτό προσπάθησε να εξηγήσει γιατί κάποια άτομα νοσούν κατά την αντιμετώπιση στρεσογόνων
καταστάσεων ενώ άλλα όχι (Antonovsky, 1988). Έτσι, η αίσθηση συνεκτικότητας (SOC),
θεωρείται ότι χρησιμεύει ως μηχανισμός άμυνας για τη διατήρηση της υγείας. Συγκεκριμένα,
εκφράζει το βαθμό στον οποίο κάποιος έχει ένα συνεχές, έντονο και δυναμικό αίσθημα
αυτοπεποίθησης ότι :
1) τα ερεθίσματα που λαμβάνει από το εσωτερικό και εξωτερικό του περιβάλλον είναι δομημένα,
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προβλέψιμα και εξηγήσιμα (comprehensibility)
2) υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα ερεθίσματα αυτά
(manageability) και
3) οι απαιτήσεις αυτές αποτελούν προκλήσεις που αξίζει να ασχοληθεί κάποιος και να επενδύσει σε
αυτές (meaningfulness) (Antonovsky, 1988).

Η υπόθεση του Antonovsky ήταν:
Ισχυρή SOC → επιτυχής αντιμετώπιση στρες → Διατήρηση της υγείας
Η SOC αναπτύσσεται πλήρως τα πρώτα χρόνια της ζωής του ατόμου και ολοκληρώνεται στην
ενηλικίωση ενώ παραμένει σχεδόν σταθερή μετά την ηλικία των 30 ετών, χωρίς αξιόλογες
μεταβολές, εκτός αν προκύψουν τέτοιες συνθήκες, που επιφέρουν μείζονες τροποποιήσεις στους
στόχους και τους προσανατολισμούς του (Καραλής, 2004). Καθορίζεται από τρία στοιχεία:
σταθερότητα (consistency), αίσθηση ομαδικότητας (sense of belonging) και συναισθηματική
φόρτιση (emotional load).

Αποτελέσματα μελετών φαίνεται να υποδεικνύουν ότι η SOC επιδρά θετικά στην υγεία, μειώνοντας
την ολική θνησιμότητα μέχρι και 30% (Surtees, 2003). Σε μια συστηματική ανασκόπηση βρέθηκε
ότι η ισχυρή SOC δημιουργεί μια υποκειμενική αίσθηση υγείας στο άτομο (Eriksson, 2006).
Αξιοσημείωτο είναι ότι η επίδραση αυτή ήταν έντονη στην ψυχική υγεία των συμμετεχόντων
(Eriksson, 2006) ενώ παρόμοια θετικές συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ της SOC και της ποιότητας
ζωής (Eriksson, 2006). Επιπρόσθετα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι τα άτομα με
μεγαλύτερη SOC παρουσιάζουν μεγαλύτερη αυτό-εκτίμηση, αισιοδοξία και καλύτερο αυτοέλεγχο
στην καθημερινότητα τους (Pallant, 2002). Αναλυτικότερα αποτελέσματα μιας σειράς μελετών
επισημαίνουν ότι η ισχυρή αίσθηση συνεκτικότητας συσχετίζεται θετικά με καλύτερη
ψυχοκοινωνική προσαρμογή ατόμων που πάσχουν από χρόνια, παθολογικά νοσήματα (Dangoor,
29

1994) όπως επίσης με την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής και με χαμηλότερα επίπεδα
αλκοολισμού (Midanik, 1992). Παράλληλα, ευρήματα μελετών υποστηρίζουν τη συσχέτιση
ισχυρής αίσθησης συνεκτικότητας με χαμηλότερη επίπτωση ΣΝ (Tuomi, 1995; Popius, 1999).
Ανάμεσα στους παράγοντες που προσπαθούν να εξηγήσουν αυτά τα αποτελέσματα είναι ότι τα
άτομα με υψηλή SOC αντιμετωπίζουν καλύτερα και με αισιοδοξία τις στρεσσογόνες καταστάσεις
με επακόλουθες θετικές επιδράσεις στη σωματική τους υγεία (Surtees, 2003).

1.7. Θρησκευτικότητα-Πνευματικότητα

Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς το περιεχόμενο και τη χρήση των όρων
θρησκευτικότητα και πνευματικότητα. Η πνευματικότητα αποτελεί μια εγγενή διαλογισμική
εμπειρία, έχει να κάνει με την ανθρώπινη αναζήτηση του σκοπού στη ζωή και είναι εκείνο το μέρος
της ψυχής που αγωνίζεται για μεταφυσικές αξίες, έννοιες και εμπειρίες (Κοτρωτσίου, 2008). Ο
Maugans έχει ορίσει την πνευματικότητα ως ένα σύστημα πεποιθήσεων το οποίο εστιάζει στα άυλα
στοιχεία που μεταδίδουν ζωτικότητα αλλά και στα γεγονότα που δίνουν νόημα στη ζωή (Maugans
1996). Γενικά η πνευματικότητα περιλαμβάνει την αντίληψη ότι ο άνθρωπος απολαμβάνει ένα
είδος δεσμού με κάποια ανώτερη δύναμη, θεϊκή οντότητα ή εσωτερική πηγή ενέργειας
(Κοτρωτσίου, 2008). Σύμφωνα με τον Dickinson (Dickinson, 1975) πνευματικότητα ορίζεται ως το
αντίθετο του βιολογικού και μηχανικού ενώ σύμφωνα με τους Yahar και John (Yahar and John,
2001) η πνευματικότητα αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι εκπληρώνουν
αυτό που θεωρούν πως είναι σκοπός της ζωής τους. Προς την ίδια κατεύθυνση ο Sulmasy
(Sulmasy, 2002) ορίζει την πνευματικότητα ως τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κατανοούν τη
ζωή τους, λαμβάνοντας υπόψιν τις αξίες τους.
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Ανάμεσα στους τρόπους με τους οποίους συσχετίζονται η θρησκευτικότητα και η πνευματικότητα
με την υποκειμενική ευζωία αναφέρονται μεταξύ άλλων (Ellison, 1991):
1) η υψηλή κοινωνική υποστήριξη
2) η ύπαρξη μιας ιδιαίτερης σχέσης του ατόμου με το θεικό στοιχείο
3) η επαρκέστερη κατανόηση του σκοπού της ζωής του ατόμου, αφού η πίστη σε μια ανώτερη
δύναμη προσδίδει νόημα στη ζωή
4) η υιοθέτηση ενός υγειινού τρόπου ζωής και η αποφυγή επιβλαβών για την υγεία συνηθειών

Αξιόλογη είναι η θέση του Condor o οποίος υποστηρίζει ότι η θρησκευτική πίστη αποτελεί το
μονοπάτι που θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην ευτυχία (Condor, 1988). Αυτό μπορεί να γίνει τόσο
μέσα από την κοινωνική υποστήριξη που το άτομο αποκομίζει από τα μέλη της θρησκευτικής
κοινότητας όσο και από το αίσθημα ασφάλειας και νοήματος της ζωής που προκύπτει από την
καθοδήγηση και τις θρησκευτικές διδαχές (Condor, 1998).

Αξιόσημείωτες

ερευνητικές

προσπάθειες

φαίνεται

να

συσχετίζουν

τη

θρησκευτικότητα/πνευματικότητα με τη διατήρηση καλύτερων σχέσεων στον έγγαμο βίο και στο
φιλικό περιβάλον, λόγω του ότι τα άτομα αυτά δείχνουν μεγαλύτερη αφοσίωση στην οικογένεια και
επιλύουν τις διαφορές με πιο ήπιο τρόπο (Dean, 2006; Mahoney, 1999). Από την άλλη, η προσευχή
φαίνεται να ανακουφίζει τον ασθενή από τη ψυχική επιβάρυνση της ασθένειας και τον υποστηρίζει
να βρεί ένα βαθύτερο νόημα στα όσα υποφέρει (Kimpatrick, 2005). Σε μια ανασκόπηση μελετών
σχετικά με την επίδραση της θρησκευτικότητας σε καρκινοπαθείας τελικού σταδίου, φάνηκε ότι η
θρησκευτικότητα/ πνευματικότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της ασθένειας στην ψυχική κατάσταση των ασθενών (Hung-Ru, 2003). Προς αυτήν την
κατεύθυνση ο Koening αναφέρει ότι η πίστη στο Θεό ή στη μεταθανάτια ζωή δίνει νόημα και
μειώνει το αίσθημα της μοναξιάς (Koening, 2000), ενώ η σχέση του ασθενή με πρακτικές που
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προάγουν την πνευματικότητα έχει ως αποτέλεσμα την ανακούφιση από την ασθένεια (Levin JS,
1996).

1.8. Χρησιμότητα Μελέτης
Η αναγκαιότητα της μελέτης αυτής στα πλαίσια της Π.Φ.Υ υπαγορεύτηκε από συγκεκριμένους
λόγους.

Έλλειψη εμπειρικών δεδομένων
Παρά το αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από το ρόλο των ψυχο-κοινωνικών παραγόντων
στην εμφάνιση ΚΝ, στην Ελλάδα οι ψυχοκοινωνικές συνιστώσες δεν έχουν μελετηθεί συστηματικά
με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιορισμένα εμπειρικά δεδομένα σε εθνική κλίμακα. Αξιόλογες
ερευνητικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή αποτελούν οι επιδημιολογικές μελέτες
ATTICA και CARDIO 2000 στις οποίες μελετήθηκε η σχέση ψυχολογικών, κοινωνικών και
διατροφικών παραγόντων με τον κίνδυνο εμφάνισης ΣΝ.

Επιπλέον, τα ερευνητικά δεδομένα στον ελλαδικό χώρο είναι περιορισμένα, αναφορικά με τη
θρησκευτικότητα-πνευματικότητα, την αίσθησης συνεκτικότητας και την επίδραση της στην υγεία
και στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα. Έτσι στη χώρα μας η διερεύνηση της επίδραση της θρησκείας
στην υγεία έχει επικεντρωθεί στον Ορθόδοξο Χριστιανικό τρόπο ζωής και συγκεκριμένα στην
ορθόδοξη νηστεία, η οποία φαίνεται να συσχετίζεται θετικά με βελτιωμένες συμπεριφορές υγείας
(Sarri, 2003). Χαρακτηριστική είναι επίσης η μελέτη των πνευματικών και θρησκευτικών πιστεύω
από τους Τζούνη και συν., ενός δείγματος γενικού πληθυσμού της Θεσσαλίας, η οποία κατέδειξε
ιδιαίτερα χρήσιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιηθέντος εργαλείου καθώς επίσης και
συσχετίσεις ανάμεσα σε πνευματικότητα και υγεία (Τζουνης Ε, 2009).

Ρόλος της Γενικής Ιατρικής στην έρευνα
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Στα πλαίσια της Π.Φ.Υ η προσέγγιση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η διεξαγωγή
ερευνητικών πρωτοκόλλων στην κοινότητα αναμένεται να αποσαφηνίσει περισσότερο τη σχέση
μεταξύ βιολογικών και ψυχοκοινωνικών προσδιοριστών και να παράσχει δυνατότητες
παρεμβάσεων πρόληψης στο φυσικό περιβάλλον του χρήστη υπηρεσιών υγείας δεκαετίες νωρίτερα
από την όποια εκδήλωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Ανάγκη ολιστικής προσέγγισης της καρδιαγγειακής νοσηρότητας
Η επαρκέστερη κατανόηση του ρόλου των ψυχο-κοινωνικών παραμέτρων μέσα από τη διατύπωση
ερευνητικών υποθέσεων και την επακόλουθη εφαρμογή ερευνητικών πρωτοκόλλων αναμένεται να
συμβάλλει σε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου.

1.9. Σκοπός και επιμέρους στόχοι
Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η διερεύνηση πιθανούς σχέσης μεταξύ ψυχοκοινωνικών παραγόντων και ΚΝ. Πιο συγκεκριμένα το παρόν έργο επιχείρησε να εξετάσει κατά
πόσο ψυχο-κοινωνικοί προσδιοριστές που χαρακτήριζαν ένα πληθυσμό με χαμηλή καρδιαγγειακή
νοσηρότητα ασκούσαν καρδιο-προστατευτική δράση.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που επεδίωξε να απαντήσει η παρούσα μελέτη ήταν τα εξής:
1) Σε ποιο βαθμό, κατόπιν ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας οι ψυχοκοινωνικοί
παράγοντες συσχετίζονται με τη ΚΝ (Δημοσίευση #1).
2) Σε ποιο βαθμό, με βάση τα δεδομένα από την ελληνική βιβλιογραφία μπορεί να
διοργανωθεί στα πλαίσια της ΠΦΥ μια μελέτη παρατήρησης που θα αποτυπώνει με
συνάφεια τη σχέση ψυχο-κοινωνικών παραγόντων και ΚΝ (Δημοσίευση #2).
3) Σε ποιο βαθμό η θρησκευτικότητα, η πνευματικότητα και η ικανότητα διαχείρισης του
στρες επηρεάζουν τους βιολογικούς προσδιοριστές ΚΝ (Δημοσίευση #3).
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2. Πληθυσμός μελέτης και Μέθοδοι

2.1. Άδεια Βιοηθικής
Για τις επιμέρους μελέτες της παρούσας διδακτορικής διατριβής εξασφαλίστηκε άδεια από το
επιστημονικό συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης (Αριθμός
Πρωτοκόλλου: 9989/02.09.2008)

2.2. Μέθοδοι
2.2.1. Μέθοδοι- 1ο ερευνητικό ερώτημα
Σε ποιο βαθμό, κατόπιν ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες
επηρεάζουν και καθορίζουν την πορεία ανάπτυξης ΚΝ

Ερευνητική στρατηγική και επιλογή μελετών
Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων MEDLINE (PubMed) με τη
χρήση των ιατρικών όρων (MesH terms) (Δημοσίευση #1). Οι μελέτες που προέκυψαν αφορούσαν
μελέτες δημοσιευμένες στην Αγγλική γλώσσα

κατά τη χρονική περίοδο 1970-2010,

χρησιμοποιώντας προκαθορισμένους όρους Medical Subject Heading με την ακόλουθη
σταχυολόγηση: Cardiovascular Diseases [Mesh] AND Coronary Disease [Mesh] AND Social Class
[Mesh] AND Stress Psychological [Mesh].

Παράλληλα με την πρώτη βιβλιογραφική αναζήτηση πραγματοποιήθηκε και μια δεύτερη
αναζήτηση στη βάση δεδομένων (MEDLINE) Pubmed, η οποία εστίασε σε τυχαιοποιημένες
κλινικές μελέτες στην Αγγλική γλώσσα κατά τη χρονική περίοδο 1991-2010 δεδομένου ότι τέτοιες
μελέτες δεν είναι διαθέσιμες πριν το 1990. Η έρευνα στηρίχθηκε παρόμοια σε προκαθορισμένους
όρους (MesH) με την ακόλουθη σταχυολόγηση (Cardiovascular Diseases/etiology [Mesh] OR
Cardiovascular Diseases/physiopathology” [Mesh] OR (Coronary Disease/etiology [Mesh] OR
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Coronary Disease/physiopathology [Mesh])) AND Psychosocial Deprivation [Mesh] AND Stress,
Psychological [Mesh])) OR Social Class [Mesh].

Ως κριτήρια ένταξης στην πρώτη και δεύτερη βιβλιογραφική αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν τα
ακόλουθα:
1. Οι μελέτες να αφορούν στην επίδραση ψυχο-κοινωνικών παραγόντων στην εμφάνιση της ΚΝ
2. Οι μελέτες να αξιολογούν το βαθμό που το χρόνιο ψυχοκοινωνικό στες αποτελεί αυτοδύναμο
προσδιοριστικό παράγοντα ΚΝ.
Ως κριτήρια αποκλεισμού στη δεύτερη βιβλιογραφική αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν τα
ακόλουθα:
1. Μελέτες δημοσιευμένες εκτός Αγγλικής γλώσσας
2. Μη τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες

2.2.2. Μέθοδοι -2ο ερευνητικό ερώτημα
Σε ποιο βαθμό, με βάση τα δεδομένα από την διεθνή βιβλιογραφία μπορεί να διοργανωθεί στα
πλαίσια της ΠΦΥ μια μελέτη παρατήρησης που θα αποτυπώνει με συνάφεια τη σχέση
πνευματικότητας, θρησκευτικότητας και ικανότητας διαχείρισης του στρες και ΚΝ

Τόπος εφαρμογής και υπόθεση εργασίας
Το παρόν πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από την Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης, πραγματοποιείται σε ένα πληθυσμό από την ενδοχώρα του Νομού
Ρεθύμνης, και επικεντρώνεται στη μελέτη του ρόλου ψυχο-κοινωνικών προσδιοριστών και της
εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου στα πλαίσια της Π.Φ.Υ (δημοσίευση #2).

Μέχρι τώρα η εξήγηση για την εμφάνιση χαμηλών ποσοστών ΚΝ στον πληθυσμό της Κρήτης έχει
αποδοθεί στη υιοθέτηση της Κρητικής διατροφής εκείνη την περίοδο (Kafatos,1997). Παρά το
γεγονός ότι το ενδιαφέρον για τη σχέση ψυχο-κοινωνικών παραγόντων και ΚΝ έχει αυξηθεί τα
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τελευταία χρόνια, το αντικείμενο αυτό δεν έχει ακόμα μελετηθεί ιδιαίτερα. Η υπόθεση που
διερευνάται στην παρούσα μελέτη, προέρχεται από τη δημοσιευμένη πληροφορία που φαίνεται να
αποτυπώνει μια τάση συσχέτισης ανάμεσα στον κλασικό εκκλησιασμό και χαμηλά επίπεδα δεικτών
φλεγμονής (Koening, 1997). Επιπλέον τα άτομα με μεγαλύτερη αίσθηση ελέγχου παρουσιάζουν
μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, διατηρούν καλύτερα τον έλεγχο και παρουσιάζουν μια καλύτερη
προσαρμοστική αντίδραση σε στρεσογόνες καταστάσεις (Surtess, 2003; Pallant, 2002).

Επομένως, πέρα από τις διατροφικές συνήθειες και τις υγιείς συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν το
χριστιανικό τρόπο ζωής, η θρησκευτικότητα/πνευματικότητα και η ικανότητα διαχείρισης του
στρες θα μπορούσαν να εξηγήσουν τις θετικές δράσεις που ενέχει το θρησκευτικό συναίσθημα στον
αυτοέλεγχο και στην υγεία μέσα από τη διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα βιολογικών παραγόντων
αθηρωσκλήρωσης και δεικτών στρες (δημοσίευση #2) (βλ παράρτημα).

2.2.3. Μεθοδοι -3ο ερευνητικό ερώτημα
Σε ποιο βαθμό η θρησκευτικότητα, η πνευματικότητα και η ικανότητα διαχείρισης του στρες
επηρεάζουν τους βιολογικούς προσδιοριστές ΚΝ

Αντικείμενο μελέτης
Η παρούσα μελέτη αποτελεί το τρίτο σκέλος μιας επιδημιολογικής μελέτης που ξεκίνησε πριν από
22 χρόνια στην ενδοχώρα του Νομού Ρεθύμνης (Lidholmn, 1992) και φιλοδοξεί να εξετάσει την
υπόθεση σχετικά με την ύπαρξη προστατευτικών προσδιοριστών σε ένα πληθυσμό υψηλού
καρδιαγγειακού κινδύνου. Το πρόγραμμα αυτό κινείται πέρα από την παραδοσιακή θεώρηση των
κλασσικών προσδιοριστών της καρδιαγγειακής νοσηρότητας φιλοδοξώντας να λάβει υπόψιν του
και άλλες παραμέτρους μέσα από το πρίσμα της Γενικής Ιατρικής.
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Σχεδιασμός μελέτης και επιλογή δείγματος
Ο σχεδιασμός της τρίτης φάσης της μελέτης του Σπηλίου (Spili III) περιλαμβάνει όλους τους
συμμετέχοντες της δεύτερης φάσης του προγράμματος (Spili II) (n=248) συν τους συμμετέχοντες
της πρώτης φάσης (Spili I) που λόγω αλλαγής κατοικίας δεν είχαν συμπεριληφθεί στη δεύτερη
φάση (Spili II) (n=37). Από αυτό το δείγμα 65 άτομα δε ζούσαν πια. Επομένως, ένα σύνολο 220
ατόμων αποτέλεσε το πληθυσμό στόχο της μελέτης μας. Τα άτομα προσκλήθηκαν γραπτώς και
τηλεφωνικώς. Ένα σύνολο 195 συμμετεχόντων (97 άνδρες, 98 γυναίκες) με μέση ηλικία 67.2 ±
15.2 (μη στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση φύλου, p= 0.054) επανεξετάστηκαν, αποτελώντας
88.6% του πληθυσμού στόχου. Είκοσι-πέντε άτομα αρνήθηκαν την πρόσκληση μας αναφέροντας
ότι είναι «υγιείς».

Όσον αφορά το φύλο των μη συμμετεχόντων, δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση
των μη συμμετεχόντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες [p= 0.195]. Παρομοίως, η μέση ηλικία των
μη συμμετεχόντων ήταν πιθανότερο να είναι μικρότερη από τη μέση ηλικία των συμμετεχόντων
[p= 0.021]. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2009 στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου Ρεθύμνης
και ολοκληρώθηκε σε διάστημα 18 μηνών (βλ δημοσίευση #3).

Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούσαν, ηλικία, φύλο, οικογενειακή
κατάσταση, καπνιστικές συνήθειες. Συλλέχθηκε επίσης πληροφορία τόσο από τη συνέντευξη όσο
και από τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών που βρίσκονταν στη βάση δεδομένων του Κέντρου
Υγείας για την ύπαρξη συνοσηροτήτων (ΣΝ, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής
ανεπάρκειας, ΣΔ, ΑΥ). Έπειτα, καταγράφηκαν τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά σε όλους τους
συμμετέχοντες (ύψος, βάρος, δείκτης μάζας σώματος) και μετρήθηκε η αρτηριακή πίεση σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Joint National Committee (JNC) 7 (Cuddy ML, 2005).
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Διαγνωστικά κριτήρια
Υπέρταση ορίστηκε ως συστολική πίεση ≥140 mm Hg ή διαστολική πίεση ≥90 mm Hg ή πρόσφατη
αντιυπερτασική αγωγή (JNC 7). Υπερχοληστερολαιμία ορίστηκε ως η ανεύρεση επιπέδων ολικής
χοληστερόλης μεγαλύτερα των 200 mg/dl ή η χρήση υπολιπιδαιμικών φαρμάκων. Ο ΣΔ ορίστηκε
ως γλυκόζη νηστείας > 125 mg/dl ή η χρήση αντιδιαβητικής αγωγής.

Βιοχημικές αναλύσεις και υπερηχογραφική μέτρηση του πάχους έσω-μέσω χιτώνα
Οι αιμοληψίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 6-8 πμ έπειτα από 12ωρη νηστεία και ενώ βρίσκονταν
σε καθιστή θέση για 30 λεπτά. Η ολική χοληστερόλη, η υψηλής πυκνότητας χοληστερόλη, τα
τριγλυκερίδια και γλυκόζη πλάσματος μετρήθηκαν με τη χρήση ενζυματικής μεθόδου σε αυτόματο
αναλυτή Olympus στο βιοχημικό εργαστήριο του Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η
κορτιζόλη πλάσματος, το ινωδογόνο, η ΙL-1b και η C αντιδρώσα πρωτεΐνη μετρήθηκαν επίσης στα
αντίστοιχα εργαστήρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η χαμηλής πυκνότητας
χοληστερόλη υπολογίστηκε με τον τύπο του Friedewald: ολική χοληστερόλη - (HDL χοληστερόλη
+ 1/5 x τριγλυκερίδια) (Friedewald WT, 1972).

Οι συμμετέχοντας υποβλήθηκαν επίσης σε υπερηχογραφική μέτρηση του πάχους του έσω-μέσω
χιτώνα της κοινής καρωτίδας αρτηρίας βάση πρωτοκόλλου από δύο ιατρούς ακτινολόγους με τη
βοήθεια μιας φορητής υπερηχογραφικής μονάδας. Λεπτομέρειες σχετικά με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του φορητού υπερηχογράφου τις διαδικασίες μέτρησης του πάχους του ενδοθηλίου
της κοινής καρωτίδας, και τα προγράμματα ποιοτικού ελέγχου που υπόκεινται οι βιοχημικοί
αναλυτές των εργαστηρίων αναφέρονται εκτενώς στη δημοσίευση 3.
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Ερευνητικά εργαλεία
Η θρησκευτικότητα/πνευματικότητα των συμμετεχόντων διερευνήθηκε με τη χρήση του
ερωτηματολογίου του Royal Free Interview for Spiritual and Religious Beliefs (RFI-SRB) (King,
1995), μεταφρασμένου και σταθμισμένου στην ελληνική γλώσσα (Sapountzi-Krepia, 2005). Το
εργαλείο αυτό δημιουργήθηκε το 1995 (King, 1995) και

είναι σχεδιασμένο ώστε να

χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία θρησκειών, στοχεύοντας στη μέτρηση της ισχύος και των
επιπτώσεων της πίστης. Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από 18 ερωτήματα. Η ισχύς των
θρησκευτικών/πνευματικών πεποιθήσεων υπολογίζεται με τη βοήθεια 6 ερωτήσεων που
συνοδεύονται από συνεχείς απαντήσεις, καθεμιά από τις οποίες έχει ένα σκορ από 0-10 (εύρος 060). Οι υπόλοιπες 12 ερωτήσεις συνοδεύονται από κατηγορικές απαντήσεις (δε χρησιμοποιούνται
στο συνολικό σκορ).

Η αίσθηση συνεκτικότητας μετρήθηκε με το εργαλείο 29 item Sense of Coherence (SOC) το οποίο
δημιουργήθηκε από τον Aaron Antonovsky. Η μετάφραση του και η στάθμιση του στα Ελληνικά
πραγματοποιήθηκε στην Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Κρήτης (Καράλης, 2004). Το εργαλείο αυτό απαρτίζεται από 29 ερωτήματα τα οποία είναι
διαμορφωμένα για την μέτρηση τριών στοιχείων. Από αυτά, 11 ερωτήματα χρησιμοποιούνται για
την ικανότητα κατανόησης των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος (comprehensibility), 10
ερωτήματα αφορούν την ικανότητα του ατόμου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ζωής
(manageability) και 8 ερωτήματα αφορούν στην αίσθηση ότι η προσπάθεια έχει νόημα
(meaningfulness) (βλ παράρτημα). Κάτω από κάθε ερώτημα υπάρχει μια επταβάθμια κλίμακα, στα
άκρα της οποίας αντιστοιχούν δύο ακραίες, αντίθετες μεταξύ τους απαντήσεις. Ο ερωτώμενος
καλείται να κινηθεί σε αυτήν την κλίμακα και να επιλέξει το βαθμό που ανταποκρίνεται
περισσότερο στις σκέψεις του.
Ανάλυση δεδομένων
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Τα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν περιγράφηκαν με τη βοήθεια μέσων τιμών, σταθερών
αποκλίσεων και συχνοτήτων. Οι διαφορές σχετικά με την ηλικιακή ομάδα και το φύλο εξετάστηκαν
με τη χρήση του chi-square ή του Student-t test. Για την ομαδοποίηση των συμμετεχόντων με βάση
τις θρησκευτικές/πνευματικές πεποιθήσεις σε σχέση με το σκορ του

Royal Free Interview,

χρησιμοποιήθηκε η διχοτόμος, η οποία υπολογίσθηκε με βάση τις μέσες τιμές (ειδική
κατηγοριοποίηση κατά ηλικία/φύλο). Οι τιμές κάτω από τη μέση τιμή (median value) θεωρήθηκαν
ότι αντιπροσωπεύουν χαμηλό ή μέτριο επίπεδο θρησκευτικότητας/πνευματικότητας , ενώ οι τιμές
που ήταν ίσες η μεγαλύτερες από τη μέση τιμή θεωρήθηκαν ως αντιπροσωπευτικές για ήπια ή
υψηλή θρησκευτικότητα/πνευματικότητα.

Στους συμμετέχοντες με υψηλή θρησκευτικότητα/πνευματικότητα υπολογίστηκαν οι λόγοι
πιθανοτήτων σε σχέση με τα λοιπά τους χαρακτηριστικά. Λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης
χρησιμοποιήθηκε για το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τις καπνιστικές συνήθειες
και το δείκτη μάζας σώματος. Οι διαφορές ανάμεσα στις μέσες τιμές των επιπέδων της αίσθησης
συνεκτικότητας, του δείκτη μάζας σώματος, του πάχους του έσω μέσω χιτώνα της κοινής
καρωτίδας αρτηρίας και άλλων βιολογικών δεικτών αξιολογήθηκε σε σχέση με τα επίπεδα
θρησκευτικότητας/πνευματικότητας με τη βοήθεια της ανάλυσης συνδυακύμανσης (ANCOVA). Το
φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το κάπνισμα, και ο δείκτης μάζας σώματος,
χρησιμοποιήθηκαν ως συ-μεταβλητές (co-variates). Η ετερογένεια εξετάστηκε με τη βοήθεια του
Levene test. Τέλος, η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του λογισμικού Statistical
Package for the Social Sciences software (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0.
Armonk, NY: IBM Corp) (δημοσίευση# 3).

3. Αποτελέσματα
3.1. Αποτελέσματα-1ο ερευνητικό ερώτημα
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Σε ποιο βαθμό, κατόπιν ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες
συσχετίζονται με τη ΚΝ

Στην πρώτη βιβλιογραφική αναζήτηση από τη χρήση του συνδυασμού των λέξεων κλειδιών
προέκυψαν 36 άρθρα. Έπειτα από ανάγνωση του τίτλου αποκλείστηκαν 17 άρθρα και έπειτα από
ανάγνωση της περίληψης ή ολόκληρου του άρθρου απερρίφθησαν 10 άρθρα ως μη συναφή.
Πραγματοποιήθηκε επίσης ανασκόπηση στις βιβλιογραφικές παραπομπές των ανασκοπήσεων από
την οποία προέκυψαν 13 άρθρα. Τα βήματα της πρώτης ανασκόπησης της βιβλιογραφίας στη βάση
δεδομένων PubMed απεικονίζονται στο σχήμα 1.

Στη δεύτερη βιβλιογραφική αναζήτηση από τη χρήση του συνδυασμού των λέξεων κλειδιών
προέκυψαν 247 άρθρα. Από αυτά απερρίφθησαν 242 έπειτα από ανάγνωση του τίτλου και της
περίληψης ως μη συναφή. Για τα υπόλοιπα 5 άρθρα έγινε προσπάθεια ανάσυρσης ολόκληρου του
κειμένου. Οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες ψυχοκοινωνικών
παραγόντων και συγκεκριμένα στην προσωπικότητα τύπου Α, στην κοινωνικο-οικονομική
κατάσταση, στο χρόνιο στρες, την κατάθλιψη και την κοινωνική υποστήριξη. Αναλυτικά τα
αποτελέσματα φαίνονται στο σχήμα 1 και στους πίνακες 1 και 2.
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Σχήμα 1. Απεικόνιση των βημάτων της πρώτης ανασκόπησης της βιβλιογραφίας στη βάση
δεδομένων PubMed

Σύνολο άρθρων που προέκυψαν από την
αναζήτηση στη βάση PubMed (n=36)
Μελέτες που
απερρίφθησαν έπειτα από
ανάγνωση τίτλου (n=17)
Μελέτες που
απερρίφθησαν έπειτα από
ανάγνωση περίληψης η
ολόκληρου του άρθρου
(n=10)

Μελέτες που προστέθηκαν
στην ανασκόπηση έπειτα
από αναζήτηση
παραπομπών των
ανασκοπήσεων (n=13)

Τελικό σύνολο μελετών της ανασκόπησης (n=22)

42

Πίνακας 1. Βασικά χαρακτηριστικά των μελετών που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη αναζήτηση

Hintsanen M et al
[37]

2005

Εργασιακό φορτίο

Cohen S et al [36]

2006

Brydon L et al [33]

2004

Strike and Streptoe
[11]

2004

Krantz and
McCeney [13]

2002

Κοινωνικόοικονομικό επίπεδο
(ΚΟΕ)
Κοινωνικόοικονομικό επίπεδο
Κατάθλιψη, χρόνιο
στρες, κοινωνικόοικονομικό επίπεδο,
προσωπικότητα
τύπου Α
Οξύ και χρόνιο
στρες, κατάθλιψη,
κοινωνικόοικονομικό επίπεδο

Siegrist J et al [5]

1990

Haynes SG et al
[17]

1980

Syme SL et al [45]

1987

Siegrist J et al [5]

1986

Jenkins CD [7]

1971

Rose G and
Marmot MG [25]

1981

Rosengren A et al
[26]

1998

Συσχέτιση εργασιακού
φορτίου με αύξηση του
πάχους μέσω έσω χιτώνα
καρωτίδων αρτηριών
Aύξηση των επιπέδων
κορτιζόλης σε άτομα με
χαμηλό ΚΟΕ
Συσχέτιση χαμηλού ΚΟΕ
με αυξημένα επίπεδα IL-6
Ψυχοκοινωνικοί
παράγοντες
συσχετίζονται με αύξηση
της επίπτωσης της ΣΝ

Θετική επίδραση
ψυχοκοινωνικών
παραγόντων στη αύξηση
του κινδύνου
νοσηρότητας από ΣΝ
Επαγγελματική
Συσχέτιση
ανασφάλεια,
επαγγελματικής
εργασιακό φορτίο
ανασφάλειας και
εργασιακού φορτίου με
αύξηση της επίπτωσης
ΣΝ
Συμπεριφορά τύπου
Συσχέτιση συμπεριφοράς
Α
τύπου Α με αυξημένη
εμφάνιση στηθάγχης
ΚοινωνικόΣυσχέτιση κοινωνικόπολιτιστικοί
πολιτιστικών παραγόντων
παράγοντες
με αύξηση του κινδύνου
εμφάνισης ΣΝ
Κοινωνικοί
Κοινωνική απομόνωση
παράγοντες
συσχετίζεται με αυξημένη
εμφάνιση ΣΝ
Ψυχολογικοί και
Οι ψυχολογικοί και
κοινωνικοί
κοινωνικοί παράγοντες
παράγοντες
αποτελούν σημαντικούς
προσδιοριστές της ΣΝ
Κοινωνική τάξη
Συσχέτιση χαμηλής
κοινωνικής τάξης με
αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης ΣΝ
Κοινωνικοοικονομικό Συσχέτιση χαμηλού ΚΟΕ
επίπεδο
με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης ΣΝ
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Smith GD et al
[27]

1998

Woodward M et al
[28]

2003

Hallqvist J et al
[31]

1998

Marmot MG et al
[9]

1991

Kivimäki M et al
[40]

2002

Hallqvist J et al
[41]

1998

Theorell T et al
[42]

1991

Orth-Gomer K et
al [44]

2000

Carney RM et al
[45]

2002

Hemingway H and
Marmot M [47]

1999

Κοινωνικοοικονομικό Συσχέτιση χαμηλού ΚΟΕ
επίπεδο
με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης ΣΝ
ΚοινωνικόΣυσχέτιση χαμηλού ΚΟΕ
οικονομικό επίπεδο
με αύξηση του κινδύνου
εμφάνισης ΣΝ
ΚοινωνικόΣυσχέτιση χαμηλού ΚΟΕ
οικονομικό επίπεδο
με αυξημένη εμφάνιση
ΣΝ
Εργασιακή
Συσχέτιση χαμηλού ΚΟΕ
κατάσταση
και αυξημένη επίπτωση
στηθάγχης
Εργασιακό φορτίο
Συσχέτιση χαμηλού ΚΟΕ
με αυξημένη εμφάνιση
ΣΝ
Κοινωνική τάξη
Συσχέτιση χαμηλού ΚΟΕ
με αυξημένη εμφάνιση
ΣΝ
Εργασιακό φορτίο
Συσχέτιση εργασιακού
φορτίου με αιφνίδιο
καρδιακό θάνατο σε
ασθενείς με ΣΝ
Εργασιακό φορτίο
Καμία επίδραση στην
πρόγνωση ασθενών με
καρδιακή νόσο
Κατάθλιψη
Συσχέτιση κατάθλιψης με
αυξημένο κίνδυνο
εμφάνιση ΣΝ
Κατάθλιψη
Συσχέτιση κατάθλιψης
με αύξηση του κινδύνου
εμφάνισης ΣΝ
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Πίνακας 2. Βασικά χαρακτηριστικά των τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών που
χρησιμοποιήθηκαν στη δεύτερη αναζήτηση
Συγγραφείς
Sorensen G et al
[51]

Έτος δημοσίευσης Ψυχοκοινωνική
παράμετρος
2007
Κοινωνική
υποστήριξη

Schaufelberger M
and Rosengren A
[34]

2007

Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο

László KD et al
[32]

2008

Κοινωνική τάξη

Roemmich JN et al
[52]

2007

Ψυχολογικό stress

Ickovics JR [35]

1997

Κοινωνική τάξη

Αποτέλεσμα
Συσχέτιση με αυξημένη
κατανάλωση φρούτων και
λαχανικών
Συσχέτιση χαμηλού ΚΟΕ
με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης καρδιακής
ανεπάρκειας
Συσχέτιση χαμηλού
εισοδήματος με αυξημένο
κίνδυνο υποτροπής
στεφανιαίων συμβαμάτων
Συσχέτιση απάντησης στο
ψυχολογικό stress με
αυξημένη εναπόθεση
λίπους στην παιδική
ηλικία
Συσχέτιση υψηλής
κοινωνικής τάξης με
καλύτερη λειτουργική
επάνοδο ασθενών 1 χρόνο
μετά από έμφραγμα του
μυοκαρδίου

3.2. Αποτελέσματα-2ο ερευνητικό ερώτημα
Σε ποιο βαθμό, με βάση τα δεδομένα από την ελληνική βιβλιογραφία μπορεί να διοργανωθεί στα
πλαίσια της ΠΦΥ μια μελέτη παρατήρησης που θα αποτυπώνει με συνάφεια τη σχέση ψυχοκοινωνικών παραγόντων και ΚΝ

Σχεδιασμός και υλοποίηση της διατυπωμένης υπόθεσης

Μια δεύτερη επανεξέταση της κοορτής του προγράμματος του Σπηλίου (SPILI III) διοργανώθηκε
προκειμένου να ελεγχθεί η υπόθεση εργασίας για πιθανή καρδιο-προστατευτική δράση ψυχο-

45

κοινωνικών

παραγόντων

που

χαρακτηρίζουν

το

συγκεκριμένο

πληθυσμό

όπως

η

θρησκευτικότητα/πνευματικότητα, και η ικανότητα διαχείρισης του στρες.

Η διεξαγωγή της μελέτης μας περιλαμβάνει (δημοσίευση #2):
1)

Αναλυτική

καταγραφή

ιατρικού

ιστορικού,

μέτρηση

της

αρτηριακής

πίεσης,

ηλεκτροκαρδιογράφημα και καταγραφή ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών (ύψος, βάρος, δείκτης
μάζας σώματος).
2) Καταγραφή της κατανάλωσης αλκοόλ και των καπνιστικών συνηθειών
3) Οι συμμετέχοντες θα εξεταστούν για την παρουσία βιολογικών παραγόντων αθηροσκλήρωσης (
ολική χοληστερόλη, χαμηλής πυκνότητας χοληστερόλη, γλυκόζη νηστείας), δεικτών φλεγμονής (Cαντιδρώσα πρωτεΐνη, ινωδογόνο)
4) υπερηχογραφική μέτρηση του πάχους του έσω μέσου χιτώνα της κοινής καρωτίδας σε όλους
τους συμμετέχοντες βάσει πρωτοκόλλου
5) Διερεύνηση των ψυχο-κοινωνικών παραγόντων (θρησκευτικότητα/ πνευματικότητα, αίσθηση
συνεκτικότητας, κατάθλιψης) με τη χρήση ειδικών εργαλείων σταθμισμένων και μεταφρασμένων
στα Ελληνικά (Karalis, 2004; Sapountzi, 2005). Πιο συγκεκριμένα θα συμπληρωθούν τα
ερωτηματολόγια που θα μετρούν την αίσθηση ελέγχου και συνεκτικότητας (The Sense of
Coherence, SOC) το επίπεδο θρησκευτικότητας και πνευματικότητας (Royal Free Interview for
Spiritual and Religious Beliefs) και της κατάθλιψης (Beck Depression Inventory-I) (Beck, 1961;
Beck 1988) (βλ δημοσίευση 3). Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε κατόπιν
ενημέρωσης και γραπτής συγκατάθεσης των συμμετεχόντων. Περισσότερες λεπτομέρειες για την
εφαρμογή του ερευνητικού αυτού πρωτοκόλλου αποτυπώνονται στη δημοσίευση# 2 (βλ
παράρτημα).
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3.3. Αποτελέσματα-3ο ερευνητικό ερώτημα
Σε ποιο βαθμό η θρησκευτικότητα, η πνευματικότητα και η ικανότητα διαχείρισης του στρες
επηρεάζουν τους βιολογικούς προσδιοριστές ΚΝ

Το συνολικό δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούνταν από 195 άτομα (50% γυναίκες) με μια
μέση ηλικία 67±15 years. Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά του υπο μελέτη δείγματος με βάση το
επίπεδο των θρησκευτικών τους πιστεύω παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Η μέση τιμή (median) για
το Royal Free Interview-Spiritual RB score ήταν 48 (11, 51); mean ±SD: 32.2± 19.6. Από τα
δεδομένα μας υπολογίστηκε ο Cronbach alpha o οποίος βρέθηκε a=0.978, υποδηλώνοντας ένα
υψηλό

επίπεδο

εσωτερικής

συνέπειας

(internal

consistency).

Το

μελετηθέν

δείγμα

κατηγοριοποιήθηκε σε δύο ομάδες ανάλογα με το RFI-SRB score όπως προαναφέρθηκε. Η
ανάλυση των δύο ομάδων κατέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις κυρίως όσον αφορά
την επίπτωση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα όπως φαίνεται στον
Πίνακα 3, τα άτομα με χαμηλά επίπεδα πνευματικότητας/θρησκευτικότητας παρουσίασαν
μεγαλύτερη επίπτωση καπνίσματος (37.1% vs 1%, p<0.001), μεγαλύτερη επίπτωση υπέρτασης
((60.2% vs 80.4%, p=0.002) και σακχαρώδους διαβήτη (35.1% vs 2%, p<0.001).

Επιπλέον η παρουσία εμφράγματος μυοκαρδίου ήταν πιο συχνή σε αυτους με χαμηλά σκορ στην
κλίμακα RFI-SRB ενώ αξιοσημείωτο ήταν επίσης το ότι αυτοί που παρουσίασαν υψηλά σκόρ στην
κλίμακα RFI-SRB παρουσίασαν στατιστικώς σημαντικα υψηλά σκόρ και στην κλίμακα της
αίσθησης συνεκτικότητας και στις υπο-ομάδες της (SOC scale).
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Πίνακας 3. Περιγραφικά χαρακτηριστικά των 195 συμμετεχόντων της μελέτης με βάση τα επίπεδα τα
επίπεδα των θρησκευτικών/πνευματικών πιστεύω
Royal Free Interview score for
Spiritual and Religious Beliefs
(RFI-SRB)
p
<median
≥median
97
98
N
Age, years, mean (SD)

66 (16)

69 (15)

0.424
0.277

Age group, %
<65

42.3

34.7

65+

57.7

65.3
0.862

Family Status, %
married

72.2

75.5

not married, divorced

2.1

2.2

widowed

25.8

22.4
0.504*

Religion, %
Christian Orthodox

99.0

98.0

Christian Evangelist

1.0

2.0

current

37.1

1.0

<0.001

overweight, obese

85.6

77.6

0.149

Hypertension, %

80.4

60.2

0.002

Diabetes mellitus, %

35.1

2.0

<0.001

Cerebrovascular event, %

3.1

0.0

0.121*

Congestive heart failure, %

7.2

1.0

0.058*

Myocardial Infarction, %

6.2

0.0

0.014*

SOC (range: 82-194), mean (SD)

123 (20)

158 (15)

<0.001

Comprehensible score

45 (9.5)

58 (7.6)

<0.001

Manageable score

40 (8.7)

54 (7.5)

<0.001

Meaningful score

38 (8.4)

46 (5.6)

<0.001

Smoking, %
Obesity status, %
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Τα αποτελέσματα της ανάλυσης της σχέσης των βιοχημικών, ορμονολογικών και υπερηχογραφικών
παραμέτρων αθηρωσκλήρωσης σε σχέση με το επίπεδο θρησκευτικότητας/πνευματικότητας
παρουσιάζονται στον πίνακα 4. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι συμμετέχοντες με υψηλά επίπεδα
θρησκευτικότητας/πνευματικότητας όπως αυτό αποτυπώνεται με το RFI-SRB σκορ παρουσίασαν
χαμηλότερα επίπεδα πάχους έσω-μέσω χιτώνα της κοινής καρωτίδας (1.01±0.101 vs. 1.53±.0.502
mm, p<0.001) και χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης πλάσματος ((12.3±5.8 vs. 18.2±5.1 μg/dl,
p<0.001). Επιπλέον τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος νηστείας ήταν υψηλότερα σε αυτούς που είχαν
χαμηλό σκόρ στην κλίμακα RFI-SRB (106±44 mg/dl vs. 91±11 mg/dl, p=0.003).

Οσον αφορά τους υπόλοιπους καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου που μελετήθηκαν (λιπίδια
πλάσματος, ινωδογόνο και ιντερλευκίνη 1b) δε βρέθηκε κάποια στατιστικά σημαντική
διαφοροποίηση

ανάμεσα

στους

συμμετέχοντες

με

υψηλή

και

χαμηλή

θρησκευτικότητα/πνευματικότητα.
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Πίνακας 4. Ανάλυση των βιοχημικών και υπερηχογραφικών δεικτών σε σχέση με το
επίπεδο των πνευματικών και θρησκευτικών τους πιστεύω.
Royal Free Interview score for
Spiritual and Religious Beliefs
(RFI-SRB)
<median

≥median

p

1.53(0.502)

1.01(0.101)

<0.001

Serum cortisol, mg/dL

18.2(5.1)

12.3(5.8)

<0.001*

Plasma fibrinogen, mg/dL

314(64)

303(69)

0.251

Serum glucose, mg/dL l

106(44)

91(11)

0.003

Serum Total cholesterol, mg/dL

211(41)

208(36)

0.610

Serum Triglycerides, mg/dL

96(29)

103(29)

0.798*

Serum HDL-C, mg/dL

55(26)

54(17)

0.740

Serum LDL-C, mg/dL

136(37)

131(32)

0.299

5(0.5)

7.15(2.45)

0.429*

N
Carotid artery
IMT, mm

Serum Interleukin 1 beta, pg/mL

Συνοψίζοντας η ανάλυση των δύο ομάδων σε σχέση με την επίπτωση των καρδιαγγειακών
παραγόντων κινδύνου έδειξε:
1) Τα άτομα με χαμηλό RFI-SRB score παρουσίασαν μεγαλύτερη επίπτωση καρδιαγγειακών
παραγόντων κινδύνου και συγκεκριμένα καπνίσματος, υπέρτασης και σακχαρώδους
διαβήτη
2) Η εμφάνιση εμφράγματος του μυοκαρδίου ήταν πιο συχνή στα άτομα με χαμηλό RFI-SRB
σκορ.
3) Τα άτομα με μεγαλύτερο RFI-SRB σκορ παρουσίαζαν και μεγαλύτερο σκορ στη κλίμακα
SOC.
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4) Τα άτομα με μεγαλύτερο RFI-SRB σκορ παρουσίασαν μικρότερο πάχος του ενδοθηλίου της
κοινής καρωτίδας και χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης πλάσματος
5) Τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας ήταν μεγαλύτερα στα άτομα με χαμηλότερο RFI-SRB σκορ
(106±44 mg/dl vs. 91±11 mg/dl, p=0.003).
6) Το RFI-SRB σκορ έδειξε μια αντίστροφη συσχέτιση με την εμφάνιση υπέρτασης,
σακχαρώδους διαβήτη, στεφανιαίας νόσου και συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Η
προαναφερόμενες πληροφορίες που αφορούν τα αποτελέσματα της μελέτης αποτυπώνονται
στους πίνακες της δημοσίευσης #3 (βλ παράρτημα).

4. Συζήτηση
4.1. Κύρια ευρήματα
Το κύριο εύρημα αυτής της μελέτης παρατήρησης υπήρξε το ότι οι συμμετέχοντες με υψηλή
θρησκευτικότητα παρουσίασαν μια στατικά σημαντική αντίστροφη σχέση με την ανάπτυξη ΑΥ, ΣΔ
και ΚΝ. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες με υψηλή θρησκευτικότητα παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα
πάχους εσω-μεσω χιτώνα της κοινής καρωτίδας και χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης πλάσματος σε
σχέση με αυτούς που είχαν χαμηλή θρησκευτικότητα. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι τα
υψηλά επίπεδα θρησκευτικότητας παρουσίασαν μια θετική συσχέτιση με την αίσθηση
συνεκτικότητας.

Τα ευρήματα της μελέτης αυτής υποδυκνείουν ότι ψυχο-κοινωνικοί παράγοντες όπως είναι η
θρησκευτικότητα/πνευματικότητα και η αίσθηση συνεκτικότητας συσχετίζονται θετικά με ένα
ευνοικό καρδιαγγειακό προφίλ, το οποίο εκφράζεται με μειωμένους προκλινικούς δείκτες
αθηροσκλήρωσης και μειωμένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα.
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4.2. Τα ευρήματα κάτω από το φώς της βιβλιογραφίας
Το εύρημα της αντίστροφης συσχέτισης ανάμεσα στη θρησκευτικότητα/πνευματικότητα και το
πάχος του ενδοθηλίου της κοινής καρωτίδας αναφέρεται, στο μέγιστο δυνατό της γνώσης μας, για
πρώτη φορά στην Ευρώπη. Αξιοσημείωτο είναι ότι ερευνητικά δεδομένα από μια πολύ-εθνική
μελέτη κοορτης στη Βορείο Αμερική απέτυχαν να καταδείξουν μια σημαντική σχέση ανάμεσα στη
θρησκευτικότητα και στο πάχος του έσω μέσω χιτώνα της κοινής καρωτίδας (Feinstein, 2010).

Στην ίδια κατέυθυνση με τα ευρήματα της μελέτης μας, οσον αφορά στην αντίστροφη σχέση
ανάμεσα στη θρησκευτικότητα/πνευματικότητα και τα επίπεδα κορτιζόλης πλάσματος, σε μια
μελέτη κοορτής ανάμεσα σε 60 μαθητές, βρέθηκε ότι η υψηλή θρησκευτικότητα συσχετιζόταν με
χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης πλάσματος (Tartaro, 2005). Το γεγονός αυτό οδήγησε τους
συγγραφείς να συζητήσουν την ύπαρξη παθοφυσιολογικών μονοπατιών που συνδέουν τη
θρησκευτικότητα με την υγεία (Tartaro, 2005). Παρόμοια σε μια μελέτη των Ironson και συν
ανάμεσα σε φορείς του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπαρκειας, αναφέρθηκε ότι η θρησκευτικότητα
συσχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης ούρων, λιγότερη θλίψη και περισσότερη
αισιοδοξία (Ironson, 2002). Στο ίδιο μήκος κύματος, σε μια μελέτη που διερευνούσε τη σχέση της
θρησκευτικότητας και της θρησκείας με το γλυκαιμικό έλεγχο σε διαβητικούς ασθενείς, φάνηκε ότι
βραχυπρόθεσμα η θρησκευτικότητα συσχετίζεται με καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο, ενώ τα
χαμηλότερα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και γλυκόζης νηστείας βρέθηκαν ανάμεσα
στους διαβητικούς χριστιανικού δόγματος (How, 2011).

Οι μηχανισμοί που μπορούν να εξηγήσουν τα ευρήματα αυτά δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως.
Ανάμεσα στις παθοφυσιολογικές διεργασίες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την ευρεθείσα
καρδιοπροστατευτική

δράση

ψυχο-κοινωνικών

παραγόντων

όπως

της

θρησκευτικότητας/πνευματικότητας αποτελεί η υπόθεση ότι μέσα από τη λατρέια του θεικού
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στοιχείου, δημιουργείται στο άτομο το αίσθημα ότι ανήκει σε μια ομάδα ανθρώπων που λειτουργεί
υποστηρικτικά γεγονός που δευτερόντως μπορεί να αναστέλει τις βλαπτικές επιδράσεις των
ορμονών του στρες στα αγγεία (Elisson, 1998). Είναι γνωστό ότι ύστερα από έκθεση σε χρόνιο
στρες ο ανθρώπινος οργανισμός απαντά με ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος
και του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια (Rozanski, 1999). Η απελευθέρωση των ορμονών
αυτών στην αιματική κυκλοφορία συνέπεια της ενεργοποίησης του συμπαθητικού νευρικού
συστήματος με τη σειρά της προκαλεί νευρική και αισθητηριακή εγρήγορση, βρογχοδιαστολή ,
ταχυκαρδία, διαταραχή της ροής του αίματος, με στόχο την αύξηση της μεταφοράς του οξυγόνου
σε ζωτικά όργανα όπως είναι ο εγκέφαλος και οι μύες (Rozanski, 1999). Η ενεργοποίηση του άξονα
υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων οδηγεί σε απελευθέρωση γλυκοκορτικοειδών τα οποία
κινητοποιούν τις ενεργειακές αποθήκες του οργανισμού (Chrousos, 2009; Rozanski,1999). Τελικές
επιπτώσεις είναι η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου, η φλεγμονή και η αθηροσκλήρωση (Σχήμα 2). Η
προσαρμοστική ικανότητα του οργανισμού να επιτυγχάνει φυσιολογική σταθερότητα μέσω νευροενδοκρινικών και μεταβολικών αλλαγών στο μεταβολικό και ανοσοποιητικό σύστημα είναι γνωστή
ως ομοιόσταση ( Chrousos, 2009).
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Σχήμα 2.

Έχει επίσης αναφερθεί ότι η συμμετοχή σε μια θρησκευτική ομάδα μπορεί να ενδυναμωσει τις
κοινωνικές δομές και να αναπτύξει την κοινωνική συνοχή ενώ παράλληλα δημιουργεί στο άτομο
ένα αίσθημα υποστηρικτικού περιβάλοντος το οποίο μοιράζεται κοινά χαρακτητιστικά και αξίες
(Elisson, 1998; Alves, 2010).

54

Αναφορικά με τη θετική σχέση μεταξύ αίσθησης συνεκτικότητας και θρησκευτικότητας που
κατέδειξε μεταξύ άλλων η μελέτη μας, τα υπάρχοντα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία τα
οποία διερευνούν τη σχέση αυτή είναι ελάχιστα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η συσχέτιση αυτή φάνηκε
σε μια μεσογειακή περιοχή η οποία παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από στενές σχέσεις μεταξύ
εκκλησίας και κοινωνικού δικτύου. Από την άλλη, αξιόλογες ερευνητικές προσπάθειες έχουν
καταδείξει ότι η αίσθηση συνεκτικότητας συσχετίζεται με υψηλή αυτοεκτίμηση και καλύτερη
προσαρμογή σε στρεσογόνες καταστάσεις (Pallant, 2002). Ετσι, και παρά το σκεπτικισμό που έχει
εκφραστεί σχετικά με την έννοια της SOC από μια σειρά βιβλιογραφικών αναφορών προκύπτουν
υψηλοί συντελεστές θετικής συσχέτισης ανάμεσα στην ισχυρή αίσθηση συνεκτικότητας με την
καλύτερη ψυχο-κοινωνική προσαρμογή ατόμων που πάσχουν από χρόνια παθολογικά η ορθοπεδικά
προβλήματα (Dangoor, 1994; Karalis, 2004). Αξιοσημείωτο είναι ότι σε νοσήματα όπως ο
ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης, η υψηλή SOC φαίνεται να συμβάλλει στην επιτυχή
συναισθηματική αντιμετώπιση των απαιτήσεων της νόσου (Karalis, 2004). Επιπλέον η υψηλή SOC
συσχετίζεται με την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και χαμηλότερα επίπεδα αλκοολισμού
(Midanic, 1992).

Οσον αφορά τη σχέση της αίσθησης συνεκτικότητας (SOC) και καρδιαγγειακών παραγόντων
κινδύνου, μια σειρά βιβλιογραφικών αναφορών παρουσιάζουν μια αντίστροφη σχέση της SOC με
βιολογικούς παραμέτρους αθηρωσκλήρωσης. Πίο συγκεκριμένα έχει αναφερθεί ότι η χαμηλή SOC
συσχετίζεται θετικά με ένα δυσμενές λιπιδαιμικό προφίλ και ειδικότερα με χαμηλά επίπεδα HDL
και με υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων (Svartnic, 2000). Στο ίδιο μήκος κύματος, δεδομένα από μια
φινλανδική μελέτη καταδυκνείουν ότι η χαμηλή SOC συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
σακχαρώδη διαβήτη σε νεαρούς ενήλικες (Kouvonen, 2008). Παρομοίως, έχει αναφερθεί ότι η
ασθενής SOC συσχετίζεται με πτωχό γλυκαιμικό έλεγχο και την παρουσία μικροαγγειακών
επιπλοκών (Ahola, 2010). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση της αίσθησης συνεκτικότητας
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με τη θνησιμότητα.

Έτσι σε μια μελέτη 20.500 συμμετεχόντων φάνηκε ότι η ισχυρή SOC

σχετίζεται με σημαντική μείωση της ολικής θνησιμότητας (Surtees, 2003)

4.3. Περιορισμοί μελέτης

Μια από τις αδυναμίες της παρούσας μελέτης αποτελεί ο περιορισμένος αριθμός του δείγματος.
Επιπλέον εξαιτίας του συγχρονικού (cross-sectional) χαρακτήρα της μελέτης άμεσες και
αιτιολογικές κρίσεις όσον αφορά τις συσχετίσεις ανάμεσα στη θρησκευτικότητα/πνευματικότητα,
την αίσθηση συνεκτικότητας (SOC) και τους παραμέτρους καρδιαγγειακής νοσηρότητας δε
μπορούν να πραγματοποιηθούν. Επίσης, η απομόνωση των επιδράσεων των ψυχο-κοινωνικών
παραγόντων ως ανεξάρτητων μεταβλητών είναι δύσκολο να γίνει εξαιτίας του ότι αυτοί οι
παράγοντες τείνουν να αλληλεπιδρούν και να συσσωρεύονται στα άτομα (Strike and Streptoe,
2004).

Ένα επιπρόσθετο περιορισμό αποτελεί το γεγονός ότι τα ευρήματα της μελέτης αυτής προέρχονται
από μια περιορισμένη γεωγραφική περιοχή. Επιπλέον, η πιθανότητα ύπαρξης κρυφών γενετικών
προσδιοριστών που προκαθορίζουν την καρδιαγγειακή υγεία του συγκεκριμένου πληθυσμού δε
μπορεί να αποκλειστεί. Η απουσία μιας ομάδας ελέγχου από μια άλλη τοποθεσία αποτελεί ένα
ακόμα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στην παρούσα έρευνα
δεν αναλύθηκαν πιθανές συ-μεταβλητές όπως ο χρόνος προσευχής, η μετάνοια και η υιοθέτηση της
ορθόδοξης νηστεία η συγκεκριμένων διατροφικών συνηθειών.

4.4. Απήχηση
Η παρούσα διδακτορική διατριβή αναμένεται να συμβάλλει μέσα από την ανάδειξη της
αλληλεπίδρασης βιολογικών και ψυχο-κοινωνικών μεταβλητών με τη ΚΝ σε μια πιο
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ολοκληρωμένη αξιολόγηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου. Επιπλέον, τα ευρήματα της
μελέτης αυτής υποστηρίζουν περισσότερο την υπόθεση που διατυπώθηκε για την προστατευτική
δράση ψυχοκοινωνικών παραγόντων στον πληθυσμό αυτό όπως είναι η αίσθηση συνεκτικότητας
και η θρησκευτικότητα ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν την ανάγκη να αποδοθεί μεγαλύτερη
προσοχή από το σύστημα υγείας γενικότερα στο πεδίο αυτό. Οι προαναφερόμενες συσχετίσεις
παραμένουν εξαιτίας του συγχρονικού χαρακτήρα της μελέτης μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Για
αυτό το λόγο ανακύπτει η ανάγκη για διαχρονικού τύπου προοπτικές ερευνητικές προσπάθειες στο
πεδίο των ψυχο-κοινωνικών παραγόντων.

Το αποτελέσματα αυτά αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περιβάλλον της Π.Φ.Υ στο οποίο
υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης δεκαετίες πριν την εμφάνιση της νόσου, και ενθαρρύνουν τους
γενικούς ιατρούς να λαμβάνουν υπόψη τους εκτός από τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου, το
ψυχο-κοινωνικό υπόβαθρο των ασθενών και να αξιολογούν την επίδραση του στην υγεία και στην
νοσηρότητα.

4.5. Συμπεράσματα
Η παρούσα μελέτη κινήθηκε πέρα από την παραδοσιακή θεώρηση των κλασικών προσδιοριστών
καρδιαγγειακής νοσηρότητας μέσα σε πνεύμα διεπιστημονικής προσέγγισης και συνεργασίας της
ακαδημίας με την κοινότητα. Παρά τις όποιες τεχνικές δυσκολίες είναι η πρώτη φορά που ένα
ερευνητικό πρωτόκολλο στα πλαίσια της Π.Φ.Υ στην Ελλάδα, προσπάθησε να ελέγξει την υπόθεση
εργασίας σχετικά με την ύπαρξη προσδιοριστών που ασκούν καρδιο-προστατευτική σε ένα
πληθυσμό που χαρακτηρίζεται ως υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου.

Επιπλέον η έρευνα αυτή αυτή έδειξε ότι η ικανότητα διαχείρισης του στρες όπως αυτή
αποτυπώνεται

από

την

αίσθηση

συνεκτικότητας

(SOC)

και

υψηλή

θρησκευτικότητα/πνευματικότητα παρουσίασαν αντίστροφη συσχέτιση με το δείκτη μάζας
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σώματος, το πάχος του ενδοθηλίου της κοινής καρωτίδας, τα επίπεδα κορτιζόλης πλάσματος και τα
επίπεδα γλυκόζης πλάσματος. Τα ευρήματα της μελέτης αυτής κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με
προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες στο πεδίο αυτό ενώ παράλληλα υποδεικνύουν ότι η
διερεύνηση της πολυδιάστατης σχέσης μεταξύ θρησκευτικότητας/πνευματικότητας και ΚΝ
παραμένει ένα πολλά υποσχόμενο θέμα.
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Περίληψη
Η μελέτη του ρόλου των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην εμφάνιση της καρδιαγγειακής νόσου
και ιδιαίτερα της στεφανιαίας νόσου έχει αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερου ερευνητικού
ενδιαφέροντος. Έχει αναφερθεί ότι το χρόνιο ψυχοκοινωνικό stress και οι αρνητικές
συναισθηματικές καταστάσεις οδηγούν σε διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και
του υποθάλαμο-υποφυσιακού-επινεφριδιακού άξονα με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων
κορτιζόλης πλάσματος, των επιπέδων νορεπινεφρίνης, ενώ παράλληλα οδηγεί με έμμεσο τρόπο
στην υιοθέτηση επιβλαβών συμπεριφορών για την υγεία, όπως το κάπνισμα, την κακή διατροφή και
την έλλειψη άσκησης.
Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν και καθορίζουν την πορεία ανάπτυξης της στεφανιαίας
νόσου. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση των δημοσιευμένων άρθρων στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων MEDLINE (PubMed), με τη χρήση ιατρικών όρων (MesH terms). Η ανασκόπηση αυτή
έρχεται να ενισχύσει τη συζήτηση για την επίδραση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στη
συχνότητα της εμφάνισης της στεφανιαίας νόσου αλλά και να υπογραμμίσει την ανάγκη περαιτέρω
έρευνας στο πεδίο αυτό. Η συνεκτίμηση των ψυχοκοινωνικών και εργασιακών παραμέτρων
αναμένεται να οδηγήσει σε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου.
Επιπλέον, στο περιβάλλον της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η προσέγγιση αυτή αποκτά
ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οδηγεί στη διατύπωση υποθέσεων και στη διεξαγωγή ερευνητικών
πρωτοκόλλων στην κοινότητα τα οποία αναμένεται να αποσαφηνίσουν ακόμα περισσότερο τη
σχέση μεταξύ βιολογικών και ψυχοκοινωνικών προσδιοριστών.

Λέξεις κλειδιά (MeSH ιατρικοί όροι): καρδιαγγειακά νοσήματα, στεφανιαία νόσος, κοινωνική
τάξη, χρόνιο ψυχολογικό stress
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Abstract
The link between psychosocial factors and the development of coronary artery disease has been a
subject of great scientific interest. It has been reported that chronic psychosocial stress conditions as
well as negative emotional states stimulate activation of the sympathetic nervous system and of the
hypothalamic pituitary adrenal axis. Thus, leading to an increase of norepinephrine and cortisol
levels while indirectly promoting the adaptation of adverse health behaviors such as smoking, poor
diet and inactivity.

The aim of the current literature review is to study the role of psychosocial factors on the
precipitation of coronary artery disease. A literature research of published articles was performed in
the electronic database MEDLINE (PubMed) by using MeSH terms. This review also aims to
corroborate the discussion on the effect of psychosocial parameters to the incidence rate of coronary
heart disease and to underline the necessity for furher research in this domain. Consideration of
psychosocial and occupational factors will result to a more accurate evaluation of the total
cardiovascular risk. Furthermore, this issue becomes particularly interesting within the contextual
framework of the primary health care setting. The emergence of hypotheses and the application of
research protocols in the community will further clarify this potentially strong relationship between
biological and psychosocial determinants.
Key words (MeSH terms): cardiovasular diseases, coronary disease, social class, chronic
psychological stress
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Εισαγωγή
Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΝ) αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες
[1] ενώ τις επόμενες δεκαετίες αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη αιτία θανάτου και στις
αναπτυσσόμενες χώρες [2]. Σύμφωνα με στατιστικές αναφορές του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, μέχρι το έτος 2030 η ΚΝ θα ευθύνεται για το θάνατο περίπου 23 εκατομμυρίων ανθρώπων
[3]. Η στεφανιαία νόσος (ΣΝ) συγκεκριμένα ευθύνεται για το ήμισυ των θανάτων από
καρδιαγγειακά νοσήματα [1].

Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα αξιοπρόσεκτο ποσοστό των περιπτώσεων της ΣΝ δεν ερμηνεύεται με
βάση τους κλασσικούς παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η υπερχοληστερολαιμία, ο
σακχαρώδης διαβήτης και η παχυσαρκία [4]. Στο 2ο ήμισυ του 20ου αιώνα έμφαση αρχίζει να
δίνεται στο ρόλο των ψυχοκοινωνικών προσδιοριστών στην ερμηνεία της διακύμανσης ΣΝ [5-7].
Ευρήματα από τη μελέτη «Interheart» δείχνουν ότι εκτός από τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου,
καταστάσεις όπως η κατάθλιψη, το άγχος, η κοινωνική απομόνωση, το κοινωνικό-οικονομικό
επίπεδο και το εργασιακό stress έχουν επίσης συσχετισθεί με τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης ΣΝ
[8] με σημαντικές αναφορές από τον Marmot et al [9]. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο αποδοτέος
κίνδυνος σε επίπεδο πληθυσμού (Population Attributable Risk, PAR) που λαμβάνει υπόψη τη
συχνότητα κάθε παράγοντα βρέθηκε 32.5% για αυτούς τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες με
σχετικό λόγο διαγωνίων γινομένων (Odds Ratio) 2,67, τη στιγμή που ο ανωτέρω κίνδυνος για
παράγοντες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και η αρτηριακή υπέρταση ήταν 9.9% και 17.9%
αντίστοιχα [8].

Το χρόνιο ψυχοκοινωνικό stress (ΧΨΚΣ) μπορεί να ορισθεί ως η απόκριση του οργανισμού σε
παράγοντες που διαταράσσουν την ομοιοστασία του, δηλαδή τη δυναμική του ισορροπία όπως
αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο του Καθηγητή Χρούσου [10]. Τέτοιοι παράγοντες είναι η
κοινωνική απομόνωση, η επιθετική συμπεριφορά, το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, το εργασιακό
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stress , η κατάθλιψη [11]. Το σύστημα του stress είναι ένα σύστημα συναγερμού του οργανισμού το
οποίο ενεργοποιείται προκειμένου να αντιμετωπίσει το οξύ και βραχυπρόθεσμο stress [10]. Όταν η
στρεσογόνος κατάσταση μεταπέσει σε χρονιότητα επηρεάζεται τόσο η άνοση όσο και η
φλεγμονώδης απάντηση του ατόμου προδιαθέτοντας σε αλλεργικές, αυτό-άνοσες, λοιμώδεις,
μεταβολικές και νεοπλασματικές νόσους [10]. Η παρούσα ανασκόπηση είχε αρκετά ερεθίσματα για
να εξετάσει τα αποτελέσματα δημοσιευμένων μελετών οι οποίες έχουν αποτιμήσει τις επιδράσεις
του ΧΨΚΣ, που οφείλεται στην επιθετική συμπεριφορά, στο χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό
επίπεδο, στο εργασιακό φορτίο, στην κατάθλιψη και την μειωμένη κοινωνική συνοχή, στην
εμφάνιση της ΣΝ. Αφορμή αποτέλεσε μια διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο
πλαίσιο της οποίας αποφασίστηκε η συστηματική αυτή αναζήτηση της βιβλιογραφίας. Ανάμεσα
στα ερωτήματα που έρχεται να απαντήσει αυτή η ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν και τα δύο
παρακάτω:


Σε ποιο βαθμό το ΧΨΚΣ σχετίζεται με την εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου



Σε ποιο βαθμό το ΧΨΚΣ αποτελεί αυτοδύναμο προσδιοριστή της ΣΝ

Μέθοδος
Οι μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν προέκυψαν έπειτα από αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων MEDLINE (PubMed) και αφορούν δημοσιευμένες στην Αγγλική γλώσσα μελέτες
χρησιμοποιώντας προκαθορισμένους όρους Medical Subject Heading (MeSH) με την ακόλουθη
σταχυολόγηση: Cardiovascular Diseases [Mesh] AND Coronary Disease [Mesh] AND Social Class
[Mesh] AND Stress Psychological [Mesh]. Συμπεριλήφθηκαν μόνο μελέτες δημοσιευμένες στην
Αγγλική γλώσσα κατά τη χρονική περίοδο 1970-2010. Για τη διασταύρωση της πληροφορίας που
παραθέτουμε και εισαγάγουμε πραγματοποιήθηκε και μια δεύτερη βιβλιογραφική αναζήτηση στη
βάση δεδομένων (MEDLINE) PubMed, η οποία εστίασε σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες στην
Αγγλική γλώσσα κατά τη χρονική περίοδο 1991-2010 δεδομένου ότι τέτοιες μελέτες δεν είναι
διαθέσιμες πριν το 1990. Χρησιμοποιήθηκαν συναφείς όροι αναζήτησης που σχετίζονται με τα
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πεδία των καρδιαγγειακών νοσημάτων, της ΣΝ και των ψυχοκοινωνικών προσδιοριστών. Η έρευνα
στηρίχθηκε

παρομοίως

σε

σταχυολόγηση:(Cardiovascular

προκαθορισμένους
Diseases/etiology

όρους

(MeSH)

[Mesh]

με
OR

την

ακόλουθη

Cardiovascular

Diseases/physiopathology"[Mesh])) OR (Coronary Disease/etiology [Mesh] OR Coronary
Disease/physiopathology [Mesh])) AND Psychosocial Deprivation [Mesh]) AND Stress,
Psychological [Mesh])) OR Social Class [Mesh].

Ως κριτήρια ένταξης στην πρώτη και δεύτερη βιβλιογραφική αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν τα
ακόλουθα:


Οι μελέτες να αφορούν στην επίδραση ψυχο-κοινωνικών παραγόντων στην εμφάνιση της
ΣΝ και ΚΝ



Οι μελέτες να αξιολογούν το βαθμό που το XΨΚΣ αποτελεί αυτοδύναμο προσδιοριστικό
παράγοντα της ΣΝ και ΚΝ

Ως κριτήρια αποκλεισμού στη δεύτερη βιβλιογραφική αναζήτηση εισήχθησαν τα ακόλουθα:


Μελέτες δημοσιευμένες σε άλλη γλώσσα εκτός της Αγγλικής



Μη τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες



Μελέτες που διεξήχθησαν πριν το 1991

Αποτελέσματα
Στην πρώτη βιβλιογραφική αναζήτηση από τη χρήση του συνδυασμού των λέξεων-κλειδιών
προέκυψαν 36 άρθρα. Έπειτα από ανάγνωση του τίτλου απερρίφθησαν 17 άρθρα και έπειτα από
ανάγνωση της περίληψης ή ολόκληρου του άρθρου απερρίφθησαν 10 άρθρα ακόμα ως μη συναφή.
Έγινε επίσης ανασκόπηση στις βιβλιογραφικές παραπομπές των ανασκοπήσεων από όπου
προέκυψαν 13 άρθρα ακόμα. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των
μελετών που χρησιμοποιήθηκαν και στο Σχήμα 1 η απεικόνιση των βημάτων της πρώτης
ανασκόπησης.
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Στη δεύτερη βιβλιογραφική αναζήτηση, από τη χρήση του συνδυασμού των λέξεων κλειδιών
προέκυψαν 247 άρθρα. Από αυτά απερρίφθησαν 242 έπειτα από ανάγνωση του τίτλου και της
περίληψης ως μη συναφή. Για τα εναπομείναντα 5 άρθρα έγινε προσπάθεια ανάσυρσης ολόκληρου
του κειμένου. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των μελετών που
χρησιμοποιήθηκαν και στο Σχήμα 2 η απεικόνιση των βημάτων της δεύτερης αναζήτησης.

Παρακάτω γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων ομαδοποιημένων σε 5 βασικές κατηγορίες
ψυχο-κοινωνικών παραγόντων και συγκεκριμένα σχετιζόμενες με τη συμπεριφορά, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το χρόνιο stress, την κατάθλιψη και την κοινωνική υποστήριξη.

Παράγοντες που συσχετίζονται με τη συμπεριφορά-Προσωπικότητα τύπου Α
Τη δεκαετία του ‘50 οι Friedman και Rosenman περιέγραψαν ένα τύπο προσωπικότητας που
θεωρούσαν ότι συνδέεται με την εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων. Κύρια χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας αυτής, που ονομάστηκε «προσωπικότητα τύπου Α», ήταν η επιθετικότητα, ο
θυμός, η ανταγωνιστική συμπεριφορά, η έλλειψη υπομονής, η φιλοδοξία για ταχεία κοινωνική
άνοδο και για επαγγελματική επιτυχία [12-15]. Κάποια επιμέρους χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας αυτής, όπως η επιθετική και εχθρική συμπεριφορά, έλαβαν ιδιαίτερης προσοχής.
Το ερευνητικό ενδιαφέρον για την «προσωπικότητα τύπου Α» εντατικοποιήθηκε στην Western
Collaborative Group Study, κατά την οποία συσχετίστηκε ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες
κινδύνου με διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης ΣΝ (σχετικός κίνδυνος=1.98, P<0.019) και πενταπλάσιο
κίνδυνο επανεμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου σε ένα χρονικό διάστημα 8,5 χρόνων
παρακολούθησης [16]. Στο ίδιο μήκος κύματος στη μελέτη Framingham η «προσωπικότητα τύπου
Α» στους άνδρες ηλικίας 45-64 ετών συσχετίστηκε με διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης στηθάγχης
εμφράγματος του μυοκαρδίου και ΣΝ [17].
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Όσον αφορά στο συναίσθημα του θυμού, ο αριθμός των μελετών που έχουν διερευνήσει την
επίδρασή του στην εμφάνιση της ΣΝ είναι περιορισμένος. Κάποιες από αυτές έδειξαν θετική
συσχέτιση ανάμεσα στο θυμό και στη βαρύτητα της νόσου [18-20] και αυξημένο κίνδυνο
καρδιαγγειακής θνησιμότητας και υποτροπών [21], ενώ άλλες δεν επιβεβαίωσαν τη συσχέτιση αυτή
[22, 23]. Σήμερα η βιβλιογραφία ερευνά τη σχέση γενικότερα της συμπεριφοράς με τη ΣΝ. Ο
Rozanski et al., σε μια ανασκόπηση 10 μελετών που διερευνούσαν την πιθανή αιτιολογική
συσχέτιση μεταξύ ΣΝ και επιθετικότητας σε υγιή άτομα, ανέφεραν μικτά αποτελέσματα, θετικά και
αρνητικά [14]. Κλινικές παρατηρήσεις έδειξαν επίσης ότι η εχθρική συμπεριφορά συνδέεται με
μεγαλύτερη αύξηση της αρτηριακής πίεσης, της καρδιακής συχνότητας και του επιπέδου
κατεχολαμινών και κορτιζόλης στο αίμα σε σχέση με άτομα χαμηλής επιθετικότητας [14, 16]. Οι
Suarez et al. (1998-2000) ανέφεραν ότι άτομα με επιθετική και ανταγωνιστική συμπεριφορά
παρουσίασαν σημαντική αύξηση της ολικής χοληστερόλης, της LDL-χοληστερόλης, όπως επίσης
και της ομοκυστεΐνης του πλάσματος [24].

Παράγοντες που συσχετίζονται με την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση
Η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση έχει χαρακτηρισθεί ως ένας ισχυρός προσδιοριστής
νοσηρότητας από ΣΝ [11]. Η αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη ΣΝ και την κοινωνικό-οικονομική
κατάσταση, όπως αυτή καθορίζεται από την επαγγελματική θέση, το εισόδημα και τη μόρφωση,
έχει επιβεβαιωθεί σε μια σειρά από μελέτες διεθνώς [11, 26-30] . Σε κάποιες άλλες η συσχέτιση
αυτή βρέθηκε να είναι ισχυρότερη για το γυναικείο φύλο [31, 32]. Αξιοσημείωτο είναι ότι η
παρατηρούμενη μείωση της επίπτωσης της ΣΝ στο Δυτικό κόσμο αφορά κυρίως τις εύπορες τάξεις
(άτομα σε υψηλή κοινωνικό-οικονομική κατάσταση) [33]. Οι Schaufelberger and Rosengren,
μελετώντας την επίδραση του κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου όπως αυτό προσδιορίζεται από την
επαγγελματική θέση, ανέφεραν ότι το χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο αποτελεί ανεξάρτητο
παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας [34]. Συγκεκριμένα, στη μελέτη
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αυτή οι ανειδίκευτοι εργάτες διέτρεχαν 72% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής
ανεπάρκειας σε σχέση με τους εργαζόμενους σε γραφείο [34]. Όσον αφορά την επίδραση της
κοινωνικής τάξης στην επάνοδο των ασθενών ένα χρόνο μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου έχει
αναφερθεί ότι τα άτομα υψηλών κοινωνικών τάξεων είχαν καλύτερη λειτουργικότητα σε σχέση με
τα άτομα μεσαίων και χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων [35]. Ως πιθανή εξήγηση των
ανωτέρω αναφορών έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι τα άτομα με χαμηλή κοινωνικο-οικονομική
κατάσταση υιοθετούν επιβλαβείς συμπεριφορές για την υγεία, όπως το κάπνισμα, η ανθυγιεινή
διατροφή, η μειωμένη φυσική δραστηριότητα [11], ενώ παράλληλα έχει αναφερθεί στην ομάδα
αυτή μια αύξηση των κυκλοφορούντων δεικτών φλεγμονής και ορμονών του stress [11,36].
Επιπλέον, τα άτομα αυτά έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, σημαντικά οικονομικά φορτία, ενώ έχει
αναφερθεί ότι βιώνουν την καθημερινότητα τους με μεγαλύτερο stress γεγονός που περιπλέκει
ακόμα περισσότερο την ερμηνεία της επίδρασης του ΧΨΚΣ [11]. Ένας ακόμη σημαντικός
παράγοντας που προστίθεται σε αυτά τα κοινωνικά στρώματα είναι το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
και η έλλειψη γραμματειακών γνώσεων που ελαχιστοποιεί τη δυνατότητα επαρκούς ενημέρωσης
γύρω από τους παράγοντες κινδύνου της ΣΝ [13].

Παράγοντες που συσχετίζονται με το χρόνιο stress (με αναφορά σε αυτό στο χώρο εργασίας)
Το προερχόμενο από την εργασία stress έχει γίνει αντικείμενο πολλών μεγάλων κλινικών μελετών
στη βιβλιογραφία. Αναφορές από μια Φινλανδική μελέτη φαίνεται να συσχετίζουν θετικά το
εργασιακό φορτίο με το πάχος μέσω-έσω χιτώνα των καρωτίδων αρτηριών σε ασυμπτωματικούς
ενήλικες (r=0.100, P=0.029) [37]. Σύμφωνα με το μοντέλο Karasek, τη δεκαετία του 1970 το
εργασιακό stress ορίζεται ως ο συνδυασμός υψηλών απαιτήσεων και χαμηλού ελέγχου στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων και αναφέρεται ότι μια τέτοια κατάσταση αυξάνει τον κίνδυνο της
νόσου [38]. Στην ίδια κατεύθυνση οι ερευνητές Jonson και Hall έδειξαν ότι άτομα με επαγγέλματα
στα οποία έχουν χαμηλό έλεγχο του stress διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωσης ΣΝ [39].
Παρομοίως, σε μια προοπτική μελέτη κοορτής το αυξημένο εργασιακό stress συσχετίστηκε με
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διπλάσια αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου στα 5 και 10 χρόνια παρακολούθησης του
δείγματος (95% διάστημα εμπιστοσύνης 1.2 to 4.2) συγκριτικά με ομάδα ελέγχου με χαμηλό
εργασιακό stress [40]. Η Σκανδιναβική μελέτη SHEEP έδειξε ότι ανεξάρτητα από τη συνύπαρξη
των κλασσικών παραγόντων κινδύνου, η εργασία τύπου «υψηλών απαιτήσεων-χαμηλού ελέγχου
στο εύρος και στην ισχύ της λήψης αποφάσεων», όπως και η εργασία τύπου «υψηλών απαιτήσεωνχαμηλής απολαβής» (high demand-low reward) αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης ΣΝ
[41]. Η έννοια της εργασίας χαμηλής απολαβής στις μελέτες αυτές δεν ορίζεται μόνον ως χαμηλή
χρηματική αμοιβή αλλά επίσης και ως χαμηλή πιθανότητα προαγωγής και εξέλιξης.

Όσον αφορά στην επίδραση του εργασιακού φορτίου στην πρόγνωση ασθενών με ΣΝ τα
αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα. Σε μια μελέτη 79 ασθενών με στεφανιαία νόσο από τον Theorel
et al., η επιστροφή σε ένα περιβάλλον με υψηλό stress έδειξε αύξηση της καρδιαγγειακής
θνησιμότητας μέσα σε πέντε χρόνια [42]. Δύο άλλες μελέτες κατέδειξαν ότι τα επίπεδα του
εργασιακού stress δεν επηρέασαν την πρόγνωση σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο [43, 44].

Παράγοντες που συσχετίζονται με κατάθλιψη
Η κατάθλιψη αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη της ΣΝ, ενώ
επηρεάζει σημαντικά την πρόγνωση μετά τη νόσηση. Αυτή είναι 3 φορές πιο συχνή στους ασθενείς
από ότι στους μάρτυρες [13]. Έχει αναφερθεί ότι περίπου 1 στους 5 ασθενείς με ΣΝ έχουν
κατάθλιψη [45].

Ο

Wassertheil-Smoller

διερευνώντας

την

επίδραση

της

κατάθλιψης

στην

εμφάνιση

καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ένα υγιή πληθυσμό 4367 ηλικιωμένων ατόμων, ανέφερε ότι η
αύξηση των συμπτωμάτων κατάθλιψης αποτελεί ένα σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα στην
εμφάνιση της ΣΝ [46]. Στη μελέτη αυτή ο σχετικός κίνδυνος για Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου ή
Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου ήταν 1.18 (95% διάστημα εμπιστοσύνης 1.08-1.3). Επιπλέον,
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η κατάθλιψη σε ασθενείς μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικό
προγνωστικό παράγοντα της σοβαρότητας της ΣΝ [47].

Παράγοντες που συσχετίζονται με την κοινωνική υποστήριξη (και συνοχή)
Η κοινωνική συνοχή θα μπορούσε να ορισθεί ως η υποστηρικτική αλληλεπίδραση μεταξύ των
ανθρώπων και προσδιορίζεται από τα δομικά χαρακτηριστικά του υπάρχοντος κοινωνικού δικτύου
[44]. Η επίδραση της κοινωνικής συνοχής στην νοσηρότητα και θνησιμότητα από ΣΝ έχει
αποτελέσει αντικείμενο αρκετών μελετών [48]. Οι Medalie et al., ανέφεραν ότι η διαταραχή της
οικογενειακής συνοχής σχετίζεται θετικά με την εκδήλωση στηθάγχης σε διάστημα μιας 5-ετίας σε
ένα πληθυσμό 10,000 Ισραηλιτών [49]. Συγκεκριμένα, οι άνδρες που θεωρούσαν ότι απολαμβάνουν
συζυγική υποστήριξη και αγάπη είχαν χαμηλότερο κίνδυνο στηθάγχης συγκριτικά με αυτούς που
δεν την απολάμβαναν [49]. Περαιτέρω ανάλυση αυτής της συσχέτισης έδειξε ότι οι άνδρες με τα
μεγαλύτερα επίπεδα άγχους είχαν μεγαλύτερο όφελος από την υποστήριξη και την αγάπη της
συζύγου στη μείωση του κινδύνου της ασταθούς στηθάγχης [49]. Οι Seeman και Syme σε μια
μελέτη 159 ασθενών κατέληξαν ότι η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης συσχετίζεται με τη
βαρύτητα της ΣΝ, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε ότι οι υποστηρικτικές μορφές των κοινωνικών
δομών είναι προστατευτικές [50]. Παρόμοια ο Sorensen et al., ανέφεραν ότι το υποστηρικτικό
κοινωνικό δίκτυο προάγει την υιοθέτηση υγιεινών διαιτητικών συμπεριφορών και συγκεκριμένα
την αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών [51].

Συζήτηση
Κατανόηση του μηχανισμού δράσης
Πριν τη συζήτηση για τη συμβολή των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στη διακύμανση της ΣΝ
προτάσσεται μια παράγραφος για την κατανόηση του μηχανισμού δράσης των παραγόντων stress.
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Είναι γνωστό ότι ύστερα από έκθεση σε ένα φυσικό ή ψυχοκοινωνικό στρεσογόνο παράγοντα ο
οργανισμός απαντά με ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και του άξονα
«υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια». Η απελευθέρωση των κατεχολαμινών στην αιματική
κυκλοφορία, συνέπεια της ενεργοποίησης του συμπαθητικού νευρικού συστήματος με τη σειρά της
προκαλεί νοητική και αισθητηριακή εγρήγορση, βρογχοδιαστολή, ταχυκαρδία, διαταραχή στη ροή
του αίματος, αύξηση της αρτηριακής πίεσης με απώτερο σκοπό την αύξηση της μεταφοράς του
οξυγόνου σε ζωτικά όργανα, όπως είναι ο εγκέφαλος και οι μύες [14]. Εκτός από την
απελευθέρωση αδρεναλίνης και νοραδρεναλίνης η ενεργοποίηση του άξονα «υποθάλαμοςυπόφυση-επινεφρίδια» οδηγεί σε απελευθέρωση γλυκο-κορτικοειδών [14]. Τα γλυκο-κορτικοειδή
διευκολύνουν την αντιμετώπιση του υπό stress ερεθίσματος κινητοποιώντας τις ενεργειακές
αποθήκες του οργανισμού [14]. Έχει αναφερθεί ότι η απάντηση στο ψυχολογικό stress έχει
συσχετισθεί με αυξημένη εναπόθεση λίπους από την παιδική ηλικία ακόμα [52]. Η προσαρμοστική
ικανότητα του οργανισμού να επιτυγχάνει φυσιολογική σταθερότητα μέσω νευρο-ενδοκρινικών και
μεταβολικών αλλαγών στο ανοσοποιητικό και κυκλοφοριακό σύστημα είναι γνωστή ως
«ομοιόσταση» [10, 53]. Όταν το στρεσογόνο ερέθισμα γίνει χρόνιο, η αυξημένη έκθεση στις
ορμόνες του stress μπορεί να έχει βλαπτικές επιδράσεις στο μεταβολικό, το ανοσοποιητικό και το
καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς και στην εγκεφαλική λειτουργία. Οι υφιστάμενες από τη
βιβλιογραφία ενδείξεις υποστηρίζουν ότι το χρόνιο stress προκαλούμενο από καταστάσεις, όπως το
χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, τις συνθήκες εργασίας, την κατάθλιψη και την έλλειψη
κοινωνικής συνοχής, μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις της αρτηριακής πίεσης [14].

Συζήτηση για τη θεώρηση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων ως αυτοδύναμο προσδιοριστή της
στεφανιαίας νόσου
Είναι φανερό από τα αποτελέσματα αυτής της ανασκόπησης ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επαρκής
τεκμηρίωση για τη θέση ότι οι ψυχο-κοινωνικοί παράγοντες αποτελούν μια ενιαία αιτιολογική
συνιστώσα της ΣΝ. Ανεξάρτητα όμως από το γεγονός αυτό, η μελέτη των παραγόντων αυτών έχει
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αξία στο σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης για τη μείωση της επίπτωσης της ΣΝ. Το γεγονός
αυτό καθιστά αναγκαία τη διεξαγωγή άρτιων μεθοδολογικά μελετών παρέμβασης που θα
τροποποιούν τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες της ΣΝ με στόχο τη μείωση της συχνότητας της
ΣΝ.

Η μελέτη των ψυχοκοινωνικών παραγόντων σε σχέση με τη στεφανιαία νόσο στην Ελλάδα
Οι ψυχοκοινωνικές συνιστώσες της ΚΝ δεν έχουν μελετηθεί συστηματικά, ιδιαίτερα στην Ελλάδα.
Άξια προσοχής είναι η λειτουργία μιας ομάδας εργασίας για τον τρόπο ζωής και των ψυχοκοινωνικών

παραγόντων

στο

πλαίσιο

της

Ελληνικής

Εταιρείας

Αθηροσκλήρωσης

(www.atherosclerosis.gr). Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), μέσα από τις δυνατότητες
διεπιστημονικής συνεργασίας που παρέχει, καθιστά εφικτή τη διεξαγωγή ερευνητικών
πρωτοκόλλων στην κοινότητα [54], στα οποία θα μπορούσαν να μελετηθούν οι ψυχοκοινωνικές
διαστάσεις της νόσου και να συμπληρώσουν το ήδη επαρκώς μελετηθέν βιολογικό μοντέλο [55].
Αξιοσημείωτη προς την κατεύθυνση αυτή είναι η διενέργεια των επιδημιολογικών ερευνών
ATTICA [56] και CARDIO2000 [57] στον Ελλαδικό χώρο, στις οποίες μελετήθηκε η σχέση μεταξύ
διάφορων κοινωνικο-δημογραφικών, κλινικών, διατροφικών και ψυχολογικών παραγόντων με τον
κίνδυνο εμφάνισης ΣΝ. Επιπλέον την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη το τρίτο σκέλος μιας
επιδημιολογικής μελέτης που είχε ξεκινήσει 22 χρόνια πριν σε ένα αγροτικό πληθυσμό της
περιοχής του Σπηλίου Ρεθύμνης [58], στην οποία διερευνάται η υπόθεση πιθανής καρδιοπροστατευτικής δράσης παραγόντων, όπως η συνοχή του κοινωνικού ιστού, η ικανότητα
διαχείρισης τουstress, η θρησκευτικότητα και η πνευματικότητα [58]. Πρόκειται για το τρίτο
σκέλος της μελέτης του Σπηλίου (Spili project) και συγκεκριμένα για τη δεύτερη επανεξέταση ενός
πληθυσμού με επιβαρυμένο προφίλ καρδιαγγειακού κινδύνου αλλά με χαμηλούς δείκτες
καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας [58].

81

Συμπεράσματα
Τι επόμενο σχετικά με την έρευνα και τις επιπτώσεις της έρευνας
Ο καθορισμός τυχόν αλληλεπίδρασης μεταξύ βιολογικών και ψυχο-κοινωνικών μεταβλητών με τα
ΚΝ αναμένεται να συμβάλλει σε μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση του συνολικού
καρδιαγγειακού κινδύνου. Η επαρκέστερη κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους το ΧΨΚΣ
προκαλεί δομικές και λειτουργικές αλλοιώσεις οδηγώντας τελικά σε αγγειακή νόσο αναμένεται να
συντελέσει στη ορθολογικότερη θεραπευτική προσέγγιση των ΚΝ παράλληλα με την ταυτόχρονη
αντιμετώπιση των κλασικών παραγόντων κινδύνου. Παράλληλα, το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη
σημασία στο περιβάλλον της ΠΦΥ όπου παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης στο φυσικό
περιβάλλον του χρήστη των υπηρεσιών της ΠΦΥ δημιουργώντας δυνατότητες πρόληψης δεκαετίες
νωρίτερα από την όποια εκδήλωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι
παρά την όποια διχογνωμία για το ρόλο του ΧΨΚΣ στην εμφάνιση ΚΝ, μια ολοκληρωμένη
θεραπευτική προσέγγιση-φαρμακευτική και μη- οφείλει να λαμβάνει υπόψιν της πέρα από τους
κλασικούς παράγοντες κινδύνου και άλλους πιθανούς προσδιοριστές όπως είναι οι ψυχοκοινωνικοί.
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Abstract

Background: In 1988, the SPILI project was established in order to evaluate the cardiovascular disease (CVD) risk
profile of the inhabitants of Spili, in rural Crete, Greece. The first reports from this project revealed that against the
unfavourable risk factors’ profile observed, only a few men with a previous myocardial infarction were encountered. A
follow-up study (SPILI II) was performed twelve years after the initial examination, and the unfavourable
cardiovascular risk profile was re-confirmed.
Presentation of the Hypothesis: This paper presents a hypothesis formulated on the basis of previous research to
investigate if dynamic psycho-social determinants, including social coherence of the local community, religiosity and
spirituality, are protective against the development of coronary heart disease in a well-defined population.
Testing the Hypothesis: A follow-up examination of this Cretan cohort is currently being performed to assess the link
between psychosocial factors and CVD. Psychosocial factors including sense of control, religiosity and spirituality are
assessed in together with conventional CVD risk factors. Smoking and alcohol consumption, as well as dietary habits
and activity levels are recorded. Oxidative stress and inflammatory markers, as well as ultrasound measurement of
carotid intima media thickness, a preclinical marker of atherosclerosis, will also be measured.
Implications of the hypothesis tested: The issue of the cardio-protective effect of psycho-social factors would be
revisited based on the results of this Cretan cohort; nevertheless, further research is needed across different subpopulations in order to establish a definite relationship. A comprehensive approach based on the aspects of bio-social
life may result in more accurate CVD risk management.

Background
Cardiovascular disease (CVD) represents the leading
cause of mortality in both the industrialised and developing world [1]. Major risk factors on the pathogenesis
and precipitation of CVD include age, gender, hypertension, dyslipidaemia, smoking and diabetes [2]. However,
particular emphasis has also been given to the role of
psycho-social determinants, such as social isolation,
chronic life stress, anxiety, hostility and depression [3].
* Correspondence: lionis@galinos.med.uoc.gr
1
Clinic of Social and Family Medicine, Faculty of Medicine,

It has been reported that the etiologic link between psycho-social determinants and atherosclerosis may be
through the maintenance of aggravating lifestyle behaviours and the discouragement of their modification, or
due to direct endothelium damaging [3]. Evidence suggests that low socio-economic status, social isolation, lack
of social support, familial and occupational stress,
negative emotions including depression and hostility, may
aggravate the prognosis and clinical course in patients
with coronary heart disease (CHD) [4]. Data retrieved
from human and animal studies link sympa-thetic nervous
system hyperactivity, triggered by psycho-logical stimuli,
with accelerated development of carotid

© 2010 Lionis et al; licensee BioMed Central Ltd. This is an Open Access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted
use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
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atherosclerosis [3]. It has been reported that chronic
stress conditions and negative emotional states promote
atherosclerosis through an increased output from the
sympathetic nervous system and hypothalamic-pituitaradrenal axis, leading to a variety of adverse peripheral
effects, including inflammation [5]. It is also remarkable
that psycho-social variables tend to synergistically interplay with conventional risk factors, enhancing the risk for
cardiac events [3].
In 1988, a research project was launched, aiming to
explore the cardiovascular risk profile of the inhabitants
of Spili in rural Crete, Greece [6]. The study (SPILI I)
was performed in a primary health care centre located in
the Cretan village of Spili, and comprised of permanent
residents (n = 445) aged 15-79 years. The overall attendance rate was 77% (n = 343). Despite an unfavourable
profile in terms of smoking prevalence, hypertension, diabetes and increased alcohol intake, the study’s investigators found only 1% (3) of the examined subjects with a
previous myocardial infarction [6]. The investigators suggested a possible cardio-protective role related to the closely-knit social relationships, the low unemployment rate,
and the potential benefit of certain dietary habits, such as
the high consumption of olive oil [6].
A follow-up study was performed twelve years after the
initial examination (i.e., in 2000), with the aim of
describing the trends of CHD risk factors over time and
discussing some key points on the natural course of the
disease (SPILI II) [7]. The target population consisted of
all inhabitants of Spili who were originally examined in
1988, and who were still living in the area [n = 248]. A
total number of 200 people were re-examined (overall
participation rate 80.7%). Hypertension prevalence had
increased in almost every age group, while obesity represented a more important problem compared to 1988, most
likely as a result of sedentary life style [7]. Further-more,
an unfavourable trend was observed for diabetes,
particularly in women. Moreover, an increase in the
number of middle-aged women (i.e., 45-64 years) who
currently smoked was recorded. It is reported that Greece
has the highest percentage of adult tobacco use worldwide
[8]. Despite these findings, signs of clinically evident
CHD were still scarce representing a challenging
motivation for further research [7].
This article illustrates potential links between dynamic
psycho-social determinants (social coherence of the local
community, religiosity and spirituality) and coronary heart
disease in a well-defined population sub-group on Crete with the
aim to formulate a new Cretan hypothesis and discuss the design
of a further ongoing follow-up study.
Presentation of the hypothesis

Certain studies have attempted an explanation for the low
CHD incidence on Crete, with a main focus on the

Mediterranean diet [9]. Furthermore, specific life-style
characteristics, such as adherence to the Greek orthodox
religious fast, have been reported to exert a beneficial
effect on lipidemic profile and prevalence of obesity [10].
Although interest in the link between psychosocial factors
and CHD has increased in the literature in recent years,
this subject still seems to be neglected in Greece [11].
Furthermore, the link between a positive psychosocial
profile and CHD has not received the expected attention.
Despite the high prevalence of smoking, alcohol intake,
and a relatively high prevalence of hypertension, diabetes,
obesity and hypercholesterole-mia, the prevalence of
CHD seems to be low in the rural population that we
studied. This again raises ques-tions concerning invisible
factors contributing to the prevention of CHD. The
presence of positive dynamic cardio-protective factors
that counterbalance the influ-ence of the previously
reported CHD risk factors could offer a potential
explanation. Common cultural and tra-ditional aspects of
the Cretan cohort, such as family and social support in the
context of local communities and daily life management,
may serve as a protective role against the manifestations
of CHD.
In another study which was implemented in a remote
area of Crete a plausible association between religiosity,
spirituality and sense of coherence was discussed [12],
offering additional thoughts in terms of the link between
positive psychosocial factors and CHD in the SPILI project findings. We assume some patho-physiological
mechanisms that explain the decreased cardiovascular risk
in our studied population through a decreased chronic
inflammation. In their review concerning psy-chosocial
factors in the development of coronary artery disease,
Strike and Streptoe discussed certain mechan-isms
through which social and psychological factors impact on
coronary atherogenesis, and inflammation was among
these [11]. In a UK study by Surtees P et al., a strong
sense of coherence was associated with a 30% reduction
in all-cause mortality among 20,500 partici-pants,
suggesting its possible protective role against the risk of
chronic disease
[13]. Further work supports that
individuals with a greater sense of coherence present
higher levels of self-esteem, optimism and control over
their lives, making more likely a response to a stressor
with adaptive mechanisms [14].
Therefore, we may hypothesize the existence of biopsycho-social protective factors towards cardiovascular
mortality and morbidity, among a Cretan population who
is highly homogeneous in terms of ethnic and reli-gious
identity. Such factors could include, among others,
religiosity and spirituality. The concurrent examination of
psycho-social determinants in conjunction with biological markers in longitudinal studies is relatively rare
[15]. Individuals who feel hopeless, unable to cope with
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stress or are socially isolated [3] are at considerable risk
of developing CVD. More specifically, social determinants may be related to family status, friendships, social
and religious group membership [16]. Thus, of particu-lar
importance to our project is the observation of a positive
correlation between optimism and CVD focus-ing on
sense of control. Given that the church is an important
organization for socialization, and that reli-gious beliefs
and spirituality can have an impact on feel-ings of
hopelessness or ability to cope with stress, leading to
better outcomes [16], the above-cited ele-ments carry
great significance for the proposed study. It is also
suggested that individuals with high levels of reli-giosity
in terms of church attendance, religious activities and
beliefs have better coping abilities, less depression and
anxiety and decreased morbidity and mortality com-pared
with those who are less religious
[17]. Among
explanatory mechanisms through which religious involvement leads to positive health outcomes seems to be the
promotion of positive self perceptions and health beliefs,
the regulation of individual lifestyles and health behaviours, and the provision of social ties and specific cognitive or behavioral response to stress [17]. Idler et al.
suggest that people who are highly involved in worship
activities have a greater sense of belonging to their faith
group and more positive emotions, offering some novel
pathways to be explored in order to better understand the
linkage between health outcomes and religion [18].
With regard to the role of socio-economic status (SES)
clinical practice guidelines of the European Society of Cardiology on cardiovascular disease prevention consider low SES
as an aggravating parameter in the clinical course and prognosis
of CHD [19]. Furthermore, it has been reported that other
psychosocial risk factors such as depression, hostility, work and
family stress tend to cluster among individuals and groups of
low SES [19]. In alignment with this, a cross-sectional study
among elderly people living on the Eastern Mediterranean
islands found that subjects of higher SES were more close to the
traditional Mediterra-nean diet as compared with those in the
lowest SES [20]. Researchers suggested that factors such as
educational sta-tus and income may exert a possible influence
on the diet-ary habits of this population [20].

It is noticed that research regarding bio-psycho-social
interactions and health has received limited attention in
Greece. However, questionnaires and scales relevant to
self-efficacy, sense of coherence [21] and spirituality
[22] have been adapted and validated in Greek and are
avail-able for the measurement of unseen determinants
[23,24]. Drawing on the above, we propose an interdisciplinary research effort, which will investigate the interaction between specific psycho-social determinants,
religion and biological processes.

Testing the hypothesis

In order to confirm or refute the “Cretan hypothesis”
outlined above, we will conduct a cohort study (SPILI
III), which will evaluate the effect of cultural, religious
and related psychosocial characteristics (shared within
this rural population of Crete), with the relationship
between traditional risk factors and CVD (Figure 1).
Additionally, where possible, ex inhabitants of Spili who
have moved to a more urban and stressful environment
will also be recruited, to explore whether these individuals demonstrate a CVD pattern more comparable to
global patterns. A control group with patients visiting an
urban primary care centre in Crete will also be selected
and will be matched with the Spili population group in
terms of age and sex.

Measures
1. Medical assessment

A complete medical history will be obtained from participants initially registered in the SPILI I study. Participants will undergo a blood pressure assessment,
electrocardiogram and anthropometric measurements
(height, weight, hip and waist circumference). Participants will be further evaluated for the presence of markers of atherosclerosis [i.e., fasting serum total
cholesterol, low-density lipoprotein (LDL), high-density
lipoprotein (HDL) triglicerides], markers of diabetes (i.e.,
fasting glucose), markers of inflammation [i.e., high sensitivity C-reactive protein (CRP), interleucin-6 (IL-6),
fibrinogen] [25,26], as well as oxidative stress [27] and
total antioxidant capacity [28]. Ultrasound measurement
of carotid intima media thickness, a preclinical marker of
atherosclerosis will also be performed [26,29]. The 10year risk of fatal CVD will be calculated for all participants using the Hellenic SCORE Risk charts [4].
2. Behavioral assessment

Dietary patterns (MedDietScore) [30], activity levels
(International Physical Activity Questionnaire) [31],
smoking, and alcohol habits will also be recorded.
3. Psychosocial factors’ assessment

Specific attention will be given to the social coherence of
the local community [32] and their spiritual and religious beliefs and practices. Validated questionnaires will
be used to evaluate sense of coherence (13 item Sense of
Coherence Questionnaire)
[21,33,34] religious and
spiritual beliefs and practices (Royal Free Interview for
Spiritual and Religious Beliefs) [22] and depression
levels (Beck Depression Inventory-I) [35]. Socioeconomic background and poverty will be estimated after
classification on the basis of the mean annual family
income and years of education [20].
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aspects on the effect of the traditional CVD risk factors on
CVD incidence. Sample size calculation revealed that to
assess a log{hazard ratio} equal to 0.08 (or hazard ratio =
1.20) with a standard deviation of 1.5, a sample of 550
cases is needed in order achieve 80% power at a 0.05
significance level (two sided hypotheses) [36].
Ethical approval and confidentiality

Approval for this study was obtained by the Institutional
Ethics Committee of the University Hospital of Crete (No
Protocol:9989/02.09.2008). Written informed con-sent
will be obtained from all participants. The anonym-ity of
the patients’ data will be carefully approached. The
collected data will be stored at the Clinic of Social and
Family Medicine, School of Medicine, University of
Crete in which will be accountable from any public
access.
Implications of the hypothesis

Figure 1 Brief summary of the SPILI-III research protocol study.

A further dimension will be added to the study by the
performance of interviews with a sample of the cohort,
which could provide additional insight into the qualitative findings. This could represent an opportunity to
capture informants’ understandings and explanations of
their personal experiences of religiosity, spirituality and
social coherence accessed within the context of a group
defined by geography and common culture.
Statistical analysis

Incidence rates of CHD and related risk factors will be
calculated as the ratio of new cases developed during the
preceding years to the number of person-years. Continuous variables will be presented as mean values ±
standard deviation and categorical variables will be presented as frequencies. Associations between categorical
variables will be tested using the chi-squared test. Comparisons of mean values of normally distributed vari-ables
between those who developed a CVD event and the rest
of the participants will be performed using Stu-dent’s ttest. For the continuous variables that were not normally
distributed, the Mann-Whitney non-parametric test will be
applied to evaluate the differences in the dis-tributions of
the skewed variables between those who developed a
CVD event and the remaining participants. Cox PH
models with first order interactions will be esti-mated to
test the potential mediating effect of bio-social

The current proposed study aims to explore the extent to
which Cretan individuals with greater sense of coher-ence
and high religiosity and spirituality levels, are less likely
to be affected by chronic inflammation and atherosclerosis related burden and abnormal levels of the
relative bio-markers examined.
The findings will help researchers further explore possible links between biological and psychosocial health
determinants. The study could also provide further evidence on the association of other factors such as the
Mediterranean diet, which may explain a part of the CVD
variation in the population studied. To achieve this,
carefully designed research efforts are required in order to
explore hypothetical patho-physiological path-ways
(direct and indirect) through which dynamic psy-chosocial determinants exert a protective biological effect
and counterbalance a negative bio-profile. Furthermore,
future interventions and health promotion programmes
which take into consideration not only classical
cardiovascular morbidity determinants (e.g. smoking,
hyperlipidaemia and hypertension) but also adverse
psycho-social risk factors may influence our
understanding of CVD features in relation to its presentation and natural history. The proposed study may provide an explanation of the so-called “Cretan paradox”, by
interpreting a range of factors, which may have contributed to the low CVD incidence on the island of Crete
during the last decades [37].
Recognized limitations

A weakness of the proposed study is the inevitably small
population size and time related losses with regard to
follow-up, since this group has already been monitored
for almost two decades. Furthermore, we cannot easily
reject or adopt scenarios such as the presence of other
confounding factors due to genetic patterns within the
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study population and the beneficial effects of Christian
Orthodox fasting on serum lipids and obesity. As Strike
and Streptoe underline, it is often difficult to isolate the
effects of independent psychosocial variables because
they interact and tend to cluster together [11].
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Greece: the HellenicSCORE (a calibration of the ESC SCORE project).

5.

6.

Concluding remarks

In this collaborative proposal, researchers intend to return
to the Spili cohort and link biological, psycho-social and
socio-cultural data into an overarching model that may
provide a clearer understanding of how biolo-gical and
psycho-social determinants of health intersect and impact
on morbidity. The Spili cohort presents a rare opportunity
to build on an already solid body of research by way of
asking broader questions regarding the relevance of
traditional practices and cultural heri-tage on morbidity
and mortality at the individual and community level. We
anticipate that certain patterns will be identified which
could have both immediate applicability for current
clinical and public health con-cerns, and which may also
generate a new round of research questions with regard to
the significance of the community for the health and wellbeing of the individual.
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Impact of religiosity/spirituality on biological
and preclinical markers related to cardiovascular
disease. Results from the SPILI III study
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Abstract
OBJECTIVE: This study aimed at exploring to what extent psychosocial factors, such as religiosity/spirituality and sense of coherence, mediate the negative effects of stress on a variety of
cardiometabolic indicators, i.e., hypertension, diabetes, cardiovascular and cerebrovascular disease,
and atherosclerotic bio-clinical markers. DESIGN: A total of 220 subjects (66.2±16.0 years) of the
SPILI III cohort (1988-2012) attending a primary care setting in Spili, a rural town in Crete,
represented the target group for the present study. Of these, 195 (88.6%) participated in the reexamination (67.2±15.2 years). All participants underwent a standardized procedure including
evaluation of anthropometric measurements, biochemical indicators of atheroscle-rosis, stress
hormones, in parallel with ultrasound measurements of carotid intima media thickness (IMT).
Religiosity, spirituality and sense of coherence were evaluated with the use of international
questionnaires translated into the Greek language and linguistically validated. RESULTS:
Participants with higher levels of religious and spiritual beliefs presented lower levels of carotid
IMT (1.01±0.101 vs 1.53±0.502 mm, p<0.001). Patterns of inverse relationships were also observed
between religiosity/spirituality and prevalence of diabetes (35.1% vs. 2%, p<0.001) with an
estimated diabetes risk, fully adjusted odds ratio, 95% CI: 0.91 (0.87-0.94). Highly religious
participants presented lower serum cortisol levels (12.3±5.8 vs. 18.2±5.1 μg/ dl, p<0.001). Sense of
coherence was positively associated with religiosity/spirituality [mean SOC (SD): 123±20 vs.
158±15) p<0.001]. CONCLUSIONS: These findings may be associated with a possible favourable
effect of religiosity/spirituality on several cardio-metabolic deter-minants, therefore deserving
further attention by healthcare practitioners and researchers.
Key words: Cardiovascular disease, Carotid intima media thickness, Religiosity, Serum cortisol,
Spirituality
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Introduction
The population of Crete has frequently been
mentioned in the literature, especially on account of their
1,2
exceptionally low incidence of CVD,
and much
discussion has been devoted to the role played in Cretans’ health and longevity of the Cretan Mediterranean
diet. However, it is of great interest also to examine to
what extent various psychosocial factors might be
partially accountable for this fact, and particularly the
strong religious beliefs of this population, which may act
as a buffer against stress. Religiosity has been defined as
a set of beliefs and practices relating to the transcendent,
whilst spirituality is seen as being intimately connected
3
to the mystical.

Current evidence suggests that aspects of
religiosity and spirituality may be involved in the
4
regulation of important physiological processes. A
critical review of the literature reveals a link between
4
religious involvement and lower blood pressure.
Likewise, a longitudinal cohort study reports that
older adults with frequent religious attendance in
combination with prayer and Bible study tend to have
5
lower blood pressure. In addition, recent findings
from a large population-based survey implemented in
Norway demonstrate that religious attendance is
associated with lower systolic and diastolic blood
6
pressure, after adjustment for relevant confounders.
With regard to spirituality, higher levels of spiritual
well-being have been significantly associated with
lower levels of ambulatory blood pressure and lower
7
high sensi-tivity C-reactive protein levels. Similarly,
practices such as meditation have been related with
lower cardiovascular risk and lower cholesterol or
4
blood pressure levels.
In addition to the notions of religiosity and spirituality, the literature also addresses sense of coherence (SOC), a concept that was developed by Aaron
Antonovsky in 1987, as studied in association with
8
cardiovascular determinants. Antonovsky’s approach
introduces a salutogenic perspective of explaining
individuals’ health outcomes by focusing on what
keeps people healthy rather than what makes them
8
ill. SOC represents a stable personality disposition
and consists of three components, namely compre-
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8

hensibility, manageability and meaningfulness. It is
proposed that a person characterized by strong SOC is
more likely to be able to select suitable coping
8
strategies and to handle life situations appropriately.
A research project, known as the SPILI project,
has been in progress since 1988 in the rural area of the
village of Spili on Crete, Greece, with the aim of
monitoring the long-term health status of the
9,10
population.
The first literature reports revealed
that, in spite of the negative risk factor profile of the
Spili cohort, the prevalence of coronary heart disease
9,10
remained surprisingly low.
In the absence of a specific explanation for these findings, we formulated a
hypothesis stating that the existence of specific health
assets of the local community may contribute to a
form of resilience against CVD by counterbalancing
negative neuroendocrine consequences of stress. The
11
current study, named the SPILI III study, investigates further this hypothesis. Although the Cretan
population remains highly religious, research efforts
regarding the effects of religiosity/spirituality on
health have only focused on the Orthodox Christian
lifestyle and specifically on the beneficial effects of
adherence to the Greek Orthodox religious tradition of
periodic fasting on participants’ lipids profile and
12
obesity. With regard to SOC, a previous study
showed that Cretan males of the Spili cohort achieved
higher SOC scores compared with a reference group
13
from northern Europe.
Aside from the above, the study of potential connections between psychosocial characteristics and
health, in terms of disease prevention, healing or
coping, has received limited attention among this
population. We therefore assumed that religiosity/
spirituality and sense of coherence could represent
positive coping mechanisms, possibly associated with
11
decreased chronic inflammation. On this basis, the
SPILI III study was designed with the aim of exploring potential mediating effects of religious/spiritual
beliefs and sense of coherence on the cardiovascular
health of this well-defined population, who have been
continuously monitored for over two decades. The set
of data reported here demonstrates associations
between religiosity/spirituality and a variety of cardiovascular biochemical, clinical and imaging indicators.
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Methods
Study sample and sampling procedure
The Spili project represents a cohort study initially
established in 1988 (Spili I). The study sample of Spili I
9
consisted of n=432 subjects (205 males, 227 females).
A follow-up study was carried out 12 years after the
10
initial examination (Spili II). The target population of
Spili II consisted of 248 persons and 200 inhabitants
10
were finally included. The current phase of the Spili
project (Spili III) was designed to include all of the
participants of the Spili II study (n=248) plus the exinhabitants who had participated in Spili I (n=37), not
evaluated in Spili II. Of all these, sixty-five persons were
no longer alive (n=220). Therefore, a total of 220
subjects represented the target group for the second
follow-up. All subjects received an invitation letter and
were approached by telephone. A total number of 195
participants (97 males, 98 fe-males), mean age 67.2±15.2
(not significant gender difference, p= 0.054), were reexamined, representing 88.6% of the target group.
Twenty-five individuals, reporting “good health”,
declined our invitation. In regard to gender, nonparticipants did not differ in comparison to participants
[males: 8.5% (9) vs. 91.5% (97) and females: 14% (16)
vs. 86% (98), p=0.195]. The mean age of the nonparticipants was more likely to be lower than the mean
age of participants [58.48 (SD: 20.236) vs. 67.16 (SD:
15.19), p=0.021]. The project was launched in
September 2009 at the primary healthcare center located
in the Cretan vil-lage of Spili and was gradually
completed over an 18-month period.

Bioethics
The study protocol was approved by the Institutional Ethics Committee of the University Hospital
of Heraklion, Crete (No 9989/02.09.2008). All individuals were informed about the aims of the study
and written informed consent was obtained from all
participants prior to any data or sample collection.
Laboratory and health examinations results were
made available to the participants
Disease definitions and diagnostic criteria
Participants were interviewed with the help of a
10
previously used questionnaire, utilising questions
regarding age, gender, marital and occupational
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status, a detailed medical history and information
on smoking habits. With regard to smoking, we
grouped participants as non-smokers, current
smokers and former smokers (cessation for more
than 12 months). For current smokers, we recorded
the average number of cigarettes smoked daily.
Height was measured in centimeters, using a
portable stadiometer, to the nearest 0.5 cm, without
shoes and with eyes looking straight ahead. Weight
was measured with a SECA 815 electronic scale with
the subjects wearing light clothing and without shoes.
Body mass index (BMI) was calculated as weight (in
kilograms) divided by squared standing height in
meters squared. According to standard guidelines,
overweight was defined as BMI between 25.0-29.9
2
2
kg/m and obesity as ≥30.0 kg/m .

Blood pressure (BP) measurements were performed after the end of the interview following a
standardized protocol according to the Joint
14
National Committee (JNC) 7 guidelines. The
patients were seated quietly for at least 5 minutes
on a chair with feet on the floor and arms supported
at heart level. The BP was measured in both arms
and, in the event of a difference, the reading from
the arm with the higher BP was retained. Three BP
measurements were acquired from each patient with
a more than 1-min interval between them and the
mean value was recorded.
Data regarding previous myocardial infarction,
cerebrovascular disease and congestive heart failure
were obtained for all participants, both through the
personal interview and by reviewing medical records
stored in the database of the primary healthcare
center, which is responsible for continuous contact
with all SPILI project participants.
Hypertension was defined as systolic BP (SBP)
≥140 mmHg or diastolic BP (DBP) ≥90 mmHg or
current treatment with antihypertensive drugs, accord14
ing to JNC 7. Hypercholesterolaemia was defined as
total serum cholesterol levels greater than 200 mg/dl
15
or the use of lipid lowering agents. Diabetes mellitus
was defined as a fasting blood sugar >125 mg/dl or
16
the use of antidiabetic medication.

Biochemical analyses
Blood samples were obtained from the antecubital
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vein between 6:00 and 8:00 a.m., in a sitting position
after overnight fasting and alcohol abstinence, and
after 30 min resting. Serum total cholesterol, high
density lipoprotein cholesterol, triglycerides and
blood glucose were measured using an enzymatic
method in an Olympus automated analyzer (AU5400
high-volume chemistry analyzer; Olympus, Inc.,
Melville, New York).

Low density lipoprotein (LDL) cholesterol was
calculated with the Friedewald formula: total cholesterol– (HDL cholesterol + 1/5 x triglycerides).17
Serum cortisol concentration was measured with
the use of a chemiluminescent immunoassay analyzer (ARCHITECT Cortisol Reagent Kit, Abbott
Laboratories), with reagent from the same company
(Cortisol Reagent Kit). Interleukin 1β and interleukin

6 were assayed with a chemiluminescent immunometric analyzer (Immulite 1000; DPC-Siemens), with
reagents from the same company (Siemens Healthcare Hellas). Plasma fibrinogen was measured on
Diagnostica Stago analyzers (STA-R Evolution and
STA-Compact) using STA Fibrinogen reagent (Diagnostica Stago). The inter- and intra-assay coefficients
of variation for these parameters were less than 5%.
The laboratories of Clinical Chemistry-Biochemistry
and Clinical Immunology-Experimental Endocrinology of the University Hospital of Heraklion follow
both internal and external quality control procedures.
Internal quality control is carried out routinely twice
daily in two levels, while external quality assessment
is performed by two programmes: 1) External Quality Assurance Services, Clinical Chemistry Program
(EQAS) (BioRad) performed every 15 days and 2)
National System of External Quality evaluation in
Clinical Chemistry (NSEQCC) carried out every
month.

Carotid artery ultrasound analysis
Scans were performed by two senior residents who
were instructed on the protocol technical details by a
qualified specialist expert in vascular ultrasound
techniques. Measurements were made with a portable
ultrasound unit that consisted of a General Electric
Logiq book e and a high resolution 10-15 MHz lin-ear
array broadband transducer. Sonographers were
blinded to all patients’ clinical information. Subjects
were examined in the supine position. Images of the
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distal 1 cm of the right and left common carotid artery
and the carotid bulb were recorded, and intima media
thickness (IMT) measurements on the far wall 1 cm
18
proximal to the carotid bulb were obtained.

Psychosocial factors’ assessment
Although both spirituality and religiosity are important concepts in explaining changes in healthcare,
there are certain difficulties in their definition. Definitions for spirituality and religiousness require attention prior to any assumptions made during research.
3
Definitions stated by Koenig et al put forward the
view that religion may be seen as a set of beliefs,
practices and rituals related to the transcendent, often
involving the mystical. This may include rules about
conduct within a specific social group, and beliefs and
behaviours that are derived from tradi-tions that have
developed over time within a com-munity. Religion is
also seen as an organized system of beliefs to
facilitate closeness to the transcendent and to foster an
understanding of one’s relationship to other
community members. Spirituality is seen as being
distinguished by its connection to that which is sacred,
being intimately connected to the mystical and to
organized religion, although extending beyond
3
organized religion. There is a definite connection
between the two; however, it is argued that although
all religions involve spirituality to some extent, not all
19
forms of spirituality are religious.
Assessment of religiosity/spirituality of all participants was performed using the Royal Free Interview
for Spiritual and Religious Beliefs (RFI-SRB) that has
been translated and validated in the Greek lan20, 21
guage.
This instrument (designed for use across a
variety of religions) focuses on the strength and
21
consequences of faith. Strength of religious/spiritual
belief is calculated via six questions with continuous
responses, each scored on a 0-10 scale (total range 060). Higher values of the RFI-SRB indicate that
strength of religious and spiritual faith is high. The six
questions of the Royal Free Survey are presented in
Appendix 1. The questionnaire includes additional
questions with categorical responses (not included in
the score calculation, but used for the validation of
response consistency) on prayer and attendance at
worship services. Furthermore, participants completed the 29-item Sense of Coherence (SOC) scale
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22

developed by Antonovsky, which was translated
into Greek and validated at the Clinic of Social and
23
Family Medicine of the University of Crete. The
original instrument consists of 29 items scored on a 7point Likert scale format with two fixed responses,
‘never’ and ‘very often’. Total scores range from 29203. Higher scores indicate a stronger SOC.
Cronbach’s alpha coefficient of the SOC scale was
equally very high (a=0.888). Partial correlation
coefficient between SOC and RFI was r=0.0773,
p<0.001 controlling for gender, age and family status.

Statistical analysis
Mean values, standard deviation and frequencies
were used to describe the studied characteristics of the
participants. Differences with regard to age-group and
gender were tested with the use of the chi-square or
Student-t test. For the classification of subjects according
to religious/spiritual beliefs based on the RFI score, a
dichotomous classification was used, calculated as
follows: median values were extracted (age-gender
specific categorization); scores below the median value
were considered as low or moderate, while scores equal
to or above the median value were considered as
moderate-to-high religiosity/spirituality. The odds ratios
for the subjects’ having high religios-ity/spirituality were
estimated based on participants’ characteristics. Logistic
regression analysis was applied controlling for gender,
age, family status, smoking habits and body mass index.
Furthermore, differences between mean values of sense
of coherence scale levels, body mass index, intima media
thickness and other biological markers were evaluated in
relation to religiosity/spirituality categories using
analysis of covariance (ANCOVA); gender, age, family
status, smoking and body mass index were used as
covariates. Heterogeneity was tested by the Levene test.
Data were analyzed using the Statistical Package for the
Social Sciences software (IBM SPSS Statistics for
Windows, Version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp).

Results
The total sample of the present work was 195 subjects (50% women) with a mean age of 67±15 years.
The median (quartiles) RFI-SRB score was 48 (11,
51); mean ±SD: 32.2± 19.6). Our data produced a
20
Cronbach’s alpha coefficient for RFI of a=0.978,

indicating a high level of internal consistency. The
studied sample was separated into two groups according to the RFI-SRB score (i.e., score higher and
lower than median), as detailed in the Methods
section. Analysis of the two groups revealed several
differences, in particular in the prevalence of CVD
risk factors: people with a lower RFI-SRB score
showed higher presence of smoking (37.1% vs 1%),
p<0.001), hypertension (60.2% vs 80.4%, p=0.002)
and diabetes mellitus (35.1% vs 2%, p<0.001),
while the presence of myocardial infarction was
more fre-quent among people with a lower RFISRB score (Table 1). Moreover, people with a
higher RFI-SRB score also had a higher SOC score
(total, as well as sub-scores) (Table 1).
As far as atherosclerotic related biomarkers are
concerned, people with a higher RFI score had lower
intimae media thickness (1.01±0.101 vs. 1.53±.0.502
mm, p<0.001) and lower serum cortisol levels
(12.3±5.8 vs. 18.2±5.1 μg/dl, p<0.001). Addition-ally,
fasting blood glucose levels were higher in people
with a lower RFI-SRB score (106±44 mg/dl vs. 91±11
mg/dl, p=0.003). The other biomarkers studied did not
show any difference between groups (Table 2).
Multivariable analysis was further applied in order
to evaluate the association between the RFI-SRB
score and the development of hypertension, diabetes
mel-litus and cardiovascular disease (i.e., congestive
heart failure or coronary heart disease). All analyses,
i.e., unadjusted, age-sex only adjusted and fully
adjusted (i.e., for age, gender, family status, smoking
habits and body mass index) showed that the RFISRB score was inversely associated with the
development of these conditions (Table 3).

Discussion
Main findings
The main finding of this observational study was
that highly religious participants, as indicated by a
high RFI-SRB score, showed results that were
inversely associated with the development of hypertension, diabetes mellitus and cardiovascular disease,
whilst they presented a lower level of carotid IMT and
lower serum cortisol levels in comparison with the
participants who were not highly religious. In
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Table 1. Descriptive characteristic of the n=195 participants of the study by level of Spiritual and Religious Beliefs

Royal Free Interview score for Spiritual
and Religious Beliefs (RFI-SRB)
<median
97
66 (16)

N
Age, years, mean (SD)
Age group, %
<65
65+

42.3
57.7

≥median
98
69 (15)

p
0.424
0.277

34.7
65.3

Family status, %

0.862
married
not married, divorced
widowed

72.2
2.1
25.8

75.5
2.2
22.4

Christian Orthodox
Christian Evangelist
current
overweight, obese

99.0
1.0
37.1
85.6
80.4
35.1
3.1
7.2
6.2
123 (20)
45 (9.5)
40 (8.7)
38 (8.4)

98.0
2.0
1.0
77.6
60.2
2.0
0.0
1.0
0.0
158 (15)
58 (7.6)
54 (7.5)
46 (5.6)

Religion, %

0.504*

Smoking, %
Obesity status, %
Hypertension, %
Diabetes mellitus, %
Cerebrovascular event, %
Congestive heart failure, %
Myocardial infarction, %
SOC (range: 82-194), mean (SD)
Comprehensible score
Manageable score
Meaningful score

<0.001
0.149
0.002
<0.001
0.121*
0.058*
0.014*
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

Values are mean±SD or relative frequencies (%). P-values derived using chi-square or Fisher exact test (*) and analysis of variance

Table 2. Analysis of atherosclerotic related biochemical and ultrasound results by level of Spiritual and Religious Beliefs
Royal Free Interview score for Spiritual and Religious Beliefs (RFI-SRB)

N
Carotid artery IMT, mm
Serum cortisol, mg/dL
Plasma fibrinogen, mg/dL
Serum glucose, mg/dL l
Serum Total cholesterol, mg/dL
Serum Triglycerides, mg/dL
Serum HDL-C, mg/dL
Serum LDL-C, mg/dL
Serum Interleukin 1 beta, pg/mL

<median

≥median

p

1.53(0.502)
18.2(5.1)
314(64)
106(44)
211(41)
96(29)
55(26)
136(37)
5(0.5)

1.01(0.101)
12.3(5.8)
303(69)
91(11)
208(36)
103(29)
54(17)
131(32)
7.15(2.45)

<0.001
<0.001*
0.251
0.003
0.610
0.798*
0.740
0.299
0.429*

Values are mean±SD or relative frequencies (%). P-values derived using Student’s t-test, Mann-Whitney test (*) and analysis of variance
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Table 3. Results from simple and multiple logistic regression analyses that evaluated the association between Royal Free
Interview for Spiritual and Religious Beliefs (RFI-SRB) score (independent) on various clinical characteristics (i.e.,
hypertension, diabetes, and CVD) of the participants (dependent covariates)
Unadjusted
Odds Ratio (95%CI)

Dependent outcome

Age, gender adjusted
Odds Ratio (95%CI)

*

Fully adjusted
Odds Ratio (95%CI)

Hypertension
RFI-SRB score (by 1 unit)
Age (by 1 year)
Gender (males vs. females)
Family status
(married vs. widowed/not married/divorced)

-

0.93 (0.91-0.96)
1.13 (1.09-1.17)
0.43 (0.18-1.00)

-

-

0.96 (0.92-0.99)
1.14 (1.09-1.19)
0.47 (0.18-1.21)
1.05 (0.25-4.50)

-

-

5.80 (1.06-31.89)

-

-

1.22 (1.05-1.42)

0.04 (0.01-0.17)

0.90 (0.87-0.93)

0.91 (0.87-0.94)

Age (by 1 year)
Gender (males vs. females)
Family status
(married vs. widowed/not married/divorced)

-

1.06 (1.02-1.10)
2.29 (0.85-6.14)

-

-

1.06 (1.02-1.11)
2.69 (0.90-8.06)
0.75 (0.22-2.55)

Smoking (current vs. ex/never)

-

-

1.54 (0.45-5.49)

-

-

1.09 (0.95-1.25)

0.06 (0.01-0.48)
-

0.93 (0.90-0.97)
1.06 (1.02-1.12)
1.50 (0.47-4.82)

-

-

0.92 (0.89-0.96)
1.05 (0.99-1.11)
1.89 (0.46-7.87)
0.73 (0.16-3.27)

-

-

0.41 (0.08-1.99)

Smoking (current vs. ex/never)
2

Body mass index (per 1 kg/m )
Diabetes mellitus
RFI-SRB score (by 1 unit)

2

Body mass index (per 1 kg/m )
Cardiovascular disease**
RFI-SRB score (by 1 unit)
Age (by 1 year)
Gender (males vs. females)
Family
(married vs. widowed/not married/divorced)
Smoking (current vs. ex/never)

0.37 (0.19-0.70)
-

2

Body mass index (per 1 kg/m )
0.97 (0.82-1.16)
The results are presented as OR (odds ratio) and 95% confidence intervals for the 1-unit increase of RFI-SRB score.
*Fully adjusted for age, gender, family status, smoking habits and body mass index; **Congestive heart failure or Myocardial infarction

addition, we report that high levels of religious/spiritual beliefs are positively associated with a sense of
coherence. Our data indicate a positive correlation
between religiosity/spirituality, sense of coherence
and a favourable cardiovascular profile, expressed via
decreased preclinical predictors of atherosclerosis and
cardiovascular health conditions, independently of
other aggravating factors, as identified in the pre-sent
9,10
study or in previous studies.

Interpreting the results of the study
To the best of our knowledge, this is the first report
in Europe of an inverse association between religiosity/

spirituality in relation to carotid IMT. Findings from a
North-American multi-ethnic cohort study suggested
no significant association between dimensions of
24
religiosity and carotid IMT. In regard to the link
between religion and body weight, it is noteworthy
that the majority of evidence derives from the United
States (US) cross-sectional studies. For example, in a
study that examined the association between religion
and BMI, Protestant males presented higher body
weight compared to those with no religious affilia25
tion. Similarly, data from a cross-sectional survey
(Pawtucket Heart Health Program) reported that
church members presented a greater likelihood of

106

Religiosity/Spirituality and markers of cardiovascular disease

being twenty per cent overweight compared to non26
church members. In parallel with this, Ferraro,
using individual level data, reported a positive as27
sociation of religious practice with BMI. Different
findings have been reported more recently by Cline
28
and Ferraro on the relationship between different
measures of religious life and obesity. Surprisingly,
attendance at religious services has been associated
with a lower risk of obesity among American females,
while religious media practice (reading religious
books, watching or listening to religious programs on
the television or radio) has been found to increase
28
obesity risk and prevalence.
Direct access to
aliments and beverages of people practicing religion
in their own environment has been reported to be the
28
most plausible explanation for this association.
Another finding of the Spili III study suggests a
benefit of religiosity to cardiovascular health; remarkably, our study points to a significantly lower frequency
of diabetes mellitus among highly religious subjects. It is
also of interest that higher scores of religiosity/
spirituality were related to lower cortisol levels, suggesting a lower stress impact among religious/spiritual
individuals. Consistent with this finding, in a study
among a cohort of 60 undergraduate students, religi29
osity was also associated with lower cortisol levels.
Interestingly, the authors discussed the existence of
physiological pathways that link religious and spiritual
29
factors with health. Additionally, Ironson, et al, in a
study among HIV-positive patients, supported the
association of religiosity with favourable physiologi-cal
outcomes, reporting significantly lower levels of urinary
cortisol levels, less distress and more optimism among
30
subjects with strong religious/spiritual beliefs. Urinary
cortisol concentration was reported to be the basic
30
mediator for this association. Notably, a study of
immune system function among a sample of older adults
reported a relatively weak association between church
31
attendance and healthier immune system indicators, a
result not verified in our group.

Explanatory mechanisms to account for these
associations are difficult to establish. An interest-ing
hypothesis suggests that experiences of worship
activities and feelings of group membership may
inhibit the production of stress hormones that im-pair
32
the function of the immune system. Indirectly,
religious involvement confers a protective effect on
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shaping positive health behaviours and personal
lifestyles (dietary restrictions, prohibition against
tobacco use).32,33 The Orthodox Christian diet, in
particular, is characterized by high consumption of
fibre, fruits, vegetables and legumes and low intake
of saturated fatty acids, forming a nutritional model
that mimics a Mediterranean dietary pattern,34 well
35
known for its protective effects on human health.
Interestingly, findings from a Greek study show a
significant reduction of LDL cholesterol after
adher-ence to Greek Orthodox Christian church
fasting.12 However, evidence regarding a potential
lowering effect of Greek Orthodox fasting on blood
pressure levels is inconsistent. Reports from a study
in Greece revealed that, compared to a control
group, those engaging in fasting presented higher
36
levels of systolic and diastolic blood pressure.
Participation in a religious group can enhance social
resources through social coherence and by creating
perceptions of a supportive environment and feelings of
connection within a homogenous social network sharing
32,33
common characteristics and val-ues.
In accord with
this finding, our study revealed a significant positive
association between religiosity and sense of coherence.
To our knowledge, reports regarding the association of
SOC with religiosity are scarce. It is interesting that this
correlation is to be found in a Mediterranean area with
robust traditional links between church and society. The
salutary ef-fects of SOC on health outcomes are
documented in numerous publications. In a study among
20,500 participants, a strong SOC was associated with a
37
significant reduction in all-cause mortality. Further
work in this domain established that greater SOC is
associated with higher self-esteem and improved
38
adaptive responses to a stressor situation. In this line,
Svartnic et al reported that weak SOC presented a
statistically significant association with low levels of
39
HDL and high levels of triglycerides. With regard to
the effects of SOC on obesity status, another study
revealed a statistically significant negative association
40
between SOC and BMI. A coherent explanation for
this association could be the less favourable dietary
preferences and food selections of individuals with low
41
SOC scores. In terms of the relationship between SOC
and diabetes, in a cross-sectional study among black
South Africans, a positive relationship has been

107

394

D. Anyfantakis ET AL

reported between low levels of SOC and diabetes in
females.42 Similarly, findings from a cohort study
in Finland showed an increased risk of diabetes
among young males with low SOC.43 It is also
interesting that an independent association has been
observed between weak SOC and poorer glycaemic
control along with the presence of microvascular
complica-tions (nephropathy) among males.44

a control group from another location represents a
point for consideration. Notably, in the present
study we did not examine possible covariates such
as praying time, church attendance, fasting and
dietary habits and confession that may offer
additional insights to our future work.

Based on the above, we can hypothesize that positive psychological factors may buffer the detrimental
effects of the human reaction to psychological stress by
mediating physiological processes regulated by the
hypothalamic-pituitary-adrenal axis including cortisol
hypersecretion
and
elevation
of
circulating
45
catecholamines. In a recently published review, Boem
and Kubzansky draw the conclusion that optimism is
associated with a decreased risk of cardiovascular events,
regardless of the presence of traditional risk factors and
46
ill-being. Positive psychological well-being seems to
be positively related to health behaviour restoration
processes
and
biological
function,
such as
cardiovascular, inflammatory and metabolic pro46
cesses. This is also likely to be inversely associated
with deteriorative health behaviours and biological
46
functioning.
Further prospective investigations are
needed, since research on multiple components of
psychological well-being and ill-being determinants is
46,47
promising but still limited.

This observational study attempted to establish a
link between psychosocial factors and cardiovascular
health within a rural primary care setting in Greece.
Sense of coherence, body mass index, carotid artery
IMT, serum cortisol and blood glucose levels showed
a significant inverse correlation with the intensity of
the religious and spiritual beliefs of the participants.
These findings underline the hypothesis that sense of
coherence and religiosity may be associated with the
low prevalence of cardiovascular disease within this
Mediterranean cohort.

Strengths and limitations
The Spili cohort is certainly highly homogene-ous in
terms of ethnicity and religion and this char-acteristic
may confer a solid effect on the studied variables.
However, although we have analyzed 195 subjects our
sample still remains limited. Our find-ings provide
evidence to inform a high demand study protocol which
explores a psychosocial dimension of cardiovascular risk
within primary care in conditions of extreme research
funding limitations. Due to the cross-sectional design of
the Spili III study, etiological and direct explanations of
the associations between religiosity/spirituality, SOC and
cardiovascular disease parameters cannot be established.
Furthermore, our findings derive from a restricted
geographic area; in this respect, ‘occult’ but shared
biological traits conditioning the overall cardiovascular
well-being of the entire village cannot be excluded. The
absence of

Conclusions
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Παράρτημα

Questions with continuous responses from Royal Free Survey
Question 3 How strongly do you hold to your
religious/spiritual view of life? Question 7 How
important to you is the practice of your belief in
your day to day life?
Question 8 Do you believe in spiritual power or force other than yourself that
can influence what happens to you in day-to-day life?
Question 9 Do you believe in spiritual power or force other than yourself that
enables you to cope personally with events in your life?
Question 10 Do you believe in spiritual power or force other than yourself
that influences world affairs?
Question 11 Do you believe in a spiritual power or force other than yourself
that influences natural disasters, like earthquakes and floods?
source: Reference 21
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Sense of Coherence – 29 items
C: comprehensibility; Ma: manageability; Me: meaning; R: before calculating the total score this should
be reversed.

1. When you talk to people, do you have the feeling that they don’t understand you?
(C)
R1
2
3
4
5
6
7
Never
Always have this feeling
2. In the past, when you had to do something which depended upon cooperation with
others, did you have the feeling that it: (Ma)
1
2
3
4
5
6
7
Surely wouldn’t get done
Surely would get done
3. Think of the people with whom you come into contact daily, aside from the ones to
whom you feel closest. How well do you know most of them? (C)
1
2
3
4
5
6
7
You feel that they’re strangers
You know them very well
4. Do you have the feeling that you don’t really care about what goes on around you?
(Me)
R1
2
3
4
5
6
7
Very seldom or never
Very often
5. Has it happened in the past that you were surprised by the behaviour of people
whom you thought you knew well? (C)
R1
2
3
4
5
6
7
Never happened
Always happened
6. Has it happened that people whom you counted on disappointed you? (Ma)
R1
2
3
4
5
6
7
Never happened
Always happened
7. Life is: (Me)
R1
2
Full of interest

3

4

5

6

7
Completely routine

8. Until now your life has had: (Me)
1
2
3
4
5
6
7
No clear goals or purpose at all
Very clear goals
9. Do you have the feeling that you’re being treated unfairly? (Ma)
1
2
3
4
5
6
7
Very often
Very seldom or never
10. In the past ten years your life has been: (C)
1
2
3
4
5
6
7
Full of changes without your knowing what will happen next
Completely
consistent and clear
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11. Most of the things you do in the future will probably be: (Me)
1
2
3
4
5
6
7
Completely fascinating
Deadly boring
12. Do you have the feeling that you are in an unfamiliar situation and don’t know
what to
do? (C)
1
2
3
4
5
6
7
Very often
Very seldom or never
13. What best describes how you see life: (Ma)
R1
2
3
4
5
6
One can always find a solution to painful things

7
There is no solution to painful

14. When you think about your life, you very often: (Me)
R1
2
3
4
5
6
7
Feel how good it is to be alive
Ask yourself why you exist at all
15. When you face a difficult problem, the choice of a solution is: (C)
1
2
3
4
5
6
7
Always confusing and hard to find
Always completely clear
16. Doing the things you do every day is: (Me)
R1
2
3
4
5
6
A source of deep pleasure and satisfaction
17. Your life in the future will probably be: (C)
1
2
3
4
5
6
Full of changes without
Without knowing what will happen next

7
A source of pain and boredom

7
Completely consistent and
clear

18. When something unpleasant happened in the past your tendency was: (Ma)
1
2
3
4
5
6
7
“To eat yourself up” about it
To say “ok that’s that, I have to
live about it with it” and go on
19. Do you have very mixed-up feelings and ideas? (C)
1
2
3
4
5
6
7
Very often

Very seldom or never

20. When you do something that gives you a good feeling: (Ma)
R1
2
3
4
5
6
7
It’s certain that you’ll go on feeling good
It’s certain that something will happen
to spoil the feeling
21. Does it happen that you have feelings inside you would rather not feel? (C)
1
2
3
4
5
6
7
Very often
Very seldom or never
22. You anticipate that your personal life in the future will be: (Me)
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1
2
3
4
5
Totally without meaning or purpose

6

7
Full of meaning and purpose

23. Do you think that there will always be people whom you’ll be able to count on in
the
R future? (Ma)
1
2
3
4
5
6
7
You’re certain there will be
You doubt there will be
24. Does it happen that you have the feeling that you don’t know exactly what’s about
to
happen? (C)
1
2
3
4
5
6
7
Very often
Very seldom or never
25. Many people – even those with a strong character – sometimes feel like sad sack
(losers) in certain situations. How often have you felt this way in the past? (Ma)
1
2
3
4
5
6
7
Never
Very often
26. When something happened, have you generally found that: (C)
1
2
3
4
5
6
7
You overestimated or underestimated proportion
You saw things in the right
it’s importance
27. When you think of the difficulties you are likely to face in important aspects of
your life,
R do you have the feeling that: (Ma)
1
2
3
4
5
6
7
You will always succeed in overcoming the difficulties
You won’t succeed in
overcoming the difficulties
28. How often do you have the feeling that there’s little meaning in the things you do
in your
daily life? (Me)
1
2
3
4
5
6
7
Very often
Very seldom or never
29. How often do you have feelings that you’re not sure you can keep under control?
(Ma)
1
2
3
4
5
6
7
Very often
Very seldom or never
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Abstract
Background A recent study addressed the hypothesis that religiosity/spirituality and
sense of coherence buffer the negative effects of stress on numerous health issues.
Aim To explore potential links between psycho-social factors such as religiosity/
spirituality and sense of coherence with depression and multimorbidity.
Design and Setting A total of 220 subjects of the SPILI III cohort (1988-2012)
attending a primary care setting in the town of Spili on rural Crete represented the
target group.
Method

All

participants

underwent

a

standardized

procedure.

Validated

questionnaires were used to evaluate sense of coherence, depression levels and
religious and spiritual beliefs. A multiple linear regression analysis of the Beck
Depression Inventory Scale (BDI) in relation to demographic characteristics,
multimorbidity status, scores on the Royal Free Interview for Spiritual and Religious
Beliefs scale (RFI-SRB) and Sense of Coherence scale (SOC) was used.
Results A significant inverse association was found between BDI and RFI-SRB scale
(B-coef=-0.6999, p<0.001), as well as among BDI and SOC scale (B-coef=-0.556,
p<0.001). Furthermore, a decrease of mean SOC and of RFI-SRB levels in relation to
multimorbidity status was found (p<0.001). Finally, a positive relationship was found
between multimorbidity status and BDI scale (B-coef=0.646, p<0.001).
Conclusion
The findings of the current observational study indicate that highly religious
participants are less likely to suffer from depression. Furthermore, participants with
high SOC scored significantly low in the BDI scale. Further research is required in
order to explore the potential effect of SOC and religiosity/spirituality in the area of
mental health.
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Introduction

Convincing scientific evidence outlines the important role of psychosocial factors on
the pathogenesis of coronary artery disease [1]. Remarkably, chronic stress
conditions, depression, anxiety and social isolation have been reported to exert direct
atherogenic effects through hypercortisolemia and sympathetic overdrive which
secondary lead to a variety of peripheral manifestations that range from blood
pressure and heart rate elevation to direct damage on vascular endothelium [1]. On
account of these findings, Rozanski et al., described a model based on the study of
positive psychosocial factors that may amplify the previously reported adverse neurohormonal phenomena [2]. In the same direction, data from a recent literature review
link positive psychological factors such as optimism and hedonic well being with a
reduced risk of cardiovascular events [3]. Metabolic and inflammatory processes have
been considered between others responsible for these associations [3]. During recent
years, the interest in the hypothesis regarding the existence of bio-psycho-social
protective factors towards cardiovascular mortality and morbidity has increased [4, 5].
In a recent study by Yanek et al., was reported that positive emotions may exert a
protective effect against the development of coronary heart disease [6]. Remarkably,
positive well being has been associated with approximately 50% reduction in the
incidence of coronary artery disease in high risk individuals [6]. To that direction,
sense of coherence, (SOC) the principal concept of salutogenesis introduced by
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Antonovsky in 1987 [7], consists of an important health promoting resource that
induces a positive perceived state of well being [8]. The salutogenic orientation
attempts to explain why some people who encounter major stress remain well while
others do not [7]. According to this model, it would appear that individuals with
strong SOC cope better with stress which in turn has a favourable effect on health [4,
8]. Within this framework, a recent observational study in Greece has been designed
to examine the potential association between SOC and diabetes mellitus [9].
Interestingly, participants without diabetes presented greater odds of having a high
SOC score compared to participants with diabetes in hospitalized patients [9].
In alignment with SOC, a growing body of research outlines the importance of
religious and spiritual beliefs and practices as a coping mechanism in stressful
situations [10]. It has been suggested that involvement in worship activities creates
positive emotions and a sense of belonging to a group leading to positive health
outcomes [11]. Furthermore during the last years emphasis has been attributed to the
assessment of patients’ spirituality as part of the bio-psychosocial model of primary
care. [12].

Recent research implemented among a rural population on the island of Crete, Greece,
examined the impact of religious and spiritual beliefs on a variety of clinical and
biological markers [13]. This study, named the SPILI III study, aimed to explore to
what extent psychosocial factors, such as religiosity/spirituality (R/S) and SOC, buffer
the negative effects of stress on a variety of biochemical, clinical and imaging
indicators [13]. Participants with higher levels of religious and spiritual beliefs
presented lower prevalence of diabetes and lower levels of intimae media thickness
[13]. A positive association was found between SOC and R/S [13]. On the basis of
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these findings, the authors suggested a positive influence of R/S on several cardiometabolic determinants underlining the necessity of further research [13].
The concomitant examination of positive psycho-social determinants in conjunction
with health-related issues is relatively rare in Greece [14]. This subject is being
addressed at a time when there is much discussion regarding the co-morbidity of
depression with various physical diseases, including diabetes [15]. Therefore, it was
of interest to further explore the hypothesis of the existence of bio-psycho-social
protective factors towards cardiovascular mortality and morbidity [14] by utilizing
data from the SPILI III study to investigate the impact of R/S and SOC on the Beck
Depression Inventory (BDI) scale and multimorbidity status. More specifically, we
assumed that highly religious participants present a favourable cardio-metabolic
profile. Therefore, the aim of the current study was to examine to what extent high
levels of R/S were associated with scores on the BDI scale, amongst the participating
individuals. Secondary objectives were to explore whether participants with higher
R/S and SOC scores were less likely to suffer from two or more chronic medical
conditions. The study expects to contribute further to the relationship of co-morbidity
with depression.

How this fits in
A growing body of research links positive psychological factors with a reduced risk of
cardiovascular morbidity. Among these, religious/spiritual beliefs and practices and
sense of coherence (SOC), could be important coping mechanisms in stressful
situations. This observational study provided an insight into the association between
religiosity/spirituality (R/S) and SOC with depression and multi-morbidity status. Our
findings strengthen further the hypothesis that R/S and SOC may counterbalance the
negative effects of psychological stress on human health.
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Method
Description of setting
The Spili III study represents the second follow up of a cohort study initially
established in 1988 (SPILI I) [16]. The project was launched in September 2009 at the
primary health care center located in the Cretan village of Spili and was completed
over an 18-month period [13, 14].
Study design and participants
A total of 220 subjects of the SPILI III cohort represented the target group [13]. All
subjects received an invitation letter and were approached by telephone [13]. A total
number of 195 participants (97 males, 98 females), mean age 67.2±15.2 (not
significant gender difference, p= 0.054), were re-examined, representing 88.6% of the
target group [13]. Twenty-five individuals, reporting “good health”, declined our
invitation [13]. The mean age of the non-participants was more likely to be lower than
the mean age of participants [13].
Instruments used to measure outcomes
Evaluation of R/S was performed using the Royal Free Interview for Spiritual and
Religious Beliefs (RFI-SRB) that has been translated and validated in Greek [17,18].
This scale focuses on the strength of faith; it is short and simple to complete [18]. Six
questions with continuous responses, each scored on a 0-10 scale (total range 0-60)
were used in order to calculate the strength of religious/spiritual belief [18]. Higher
values of the RFI-SRB indicate increased strength of religious and spiritual faith is
high [18].
Furthermore, all participants completed the Antonovsky 29-item Sense of Coherence
Scale (SOC-29) [19]. The scale has been translated into Greek and validated [20]. The
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instrument consists of 29 items rated on a 7-point scale format with two fixed
responses, ‘never’ and ‘very often’, giving a maximum score of 203 [19]. Higher
scores indicate a greater SOC [19]. The questions measured all three components of
the SOC scale, with 10 questions relating to manageability, 11 questions relating to
comprehensibility and 8 questions relating to meaningfulness [19]. Cronbach’s alpha
coefficient of the SOC scale was equally very high (a=0.888) [13]. Partial correlation
coefficient between SOC and RFI was r=0.0773, p<0.001 controlling for gender, age
and family status [13].

Depressive symptoms were evaluated with the use of Beck’s Depression Inventory
(BDI). The instrument consists of 21-items rated on a 3-point scale [21, 22]. The total
score ranges from 0–63, and high scores indicate more severe depression [21, 22].
The BDI items assess the various symptoms of depression including melancholy,
anhedonia, somatic symptoms, feelings of punishment, suicide thoughts [21, 22]. BDI
represents one of the most frequently used self-rating questionnaires for measuring
depression worldwide, with high internal consistency and high content validity [23].
Furthermore it is considered a relevant psychometric instrument for differentiating
between depressed and non-depressed subjects [23, 24].
In the context of the current analysis multimorbidity status of the participants was also
examined. Multimorbidity is defined as the co-occurrence of two or more chronic
medical conditions in one person [25-27].

Statistical analysis
Data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences software
(IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp).
Distributions (mean values, percentiles etc) of descriptive characteristics of
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participants were estimated, using analysis of variance and chi-square test detecting
gender differences. Normality of different scales was detected and log10 transformed
values were used where it was appropriate. Multiple linear regression analysis was
used on BDI scale in relation to demographic characteristics, multimorbidity status,
RFI-SRB and SOC scales. In the first model only demographic characteristics and
multimorbidity status were used, but in the second and third models RFI-SRB and
SOC scales were used separately due to their strong association. Mean values of RFISRB, SOC and BDI scales were also estimated according to the three categories of
multimorbidity (none condition, one, two or more) using analysis of covariance,
checking for polynomial trend. As covariates gender, age, family and religion status
were used. Heterogeneity was tested by Levene’s test.

Results
The working sample was 195 subjects (50% female) with a mean age of 67.2±15.2
years. Descriptive characteristics of the participants are presented in the Table 1.
More than 7 out of 10 of them were married (males: 91.8%, females: 56.1%, p<0.001)
while the majority (98.5%) were Christians Orthodox. Significant different values
were found between males and females in SOC scale (145.7 versus 136.5,
respectively, p=0.022) in the comprehensibility component (52.9 versus 48.0,
respectively, p=0.002), and in BDI scale (8.8 versus 10.4, respectively, p=0.005). In
regards to multimorbidity status, more than 2 out of 10 of the participants presented
two or more co-existing medical conditions (males: 25.8%, females: 20.4%, p=0.002).
Notably, a higher frequency of hypertension was registered in females (79.6% versus
60.8%, respectively, p=0.005).
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Multiple linear regression analysis of BDI scale in relation to demographic
characteristics, multimorbidity status and RFI-SRB or SOC is tabulated in Table 2.
Using the demographic characteristics as predictors in the first model, it seems that
multimorbidity status was significantly correlated with BDI scale (b=0.646, p<0.001).
In addition and according to the second and third models, BDI scale presented a
significant strong negative correlation with RFI-SRB (b=-0.699, p<0.001) as well as
with SOC scale (b=-0.556, p<0.001). Regression analysis using the three components
of SOC, showed a strong negative correlation between BDI scale with
comprehensibility (b=-0.278, p<0.001) and manageability (b=-0.258, p<0.001)
components of SOC (results not shown in table).

The mean levels of the RFI-SRB were found to decrease significantly according to
multimorbidity status (Figure 1). Participants without any chronic condition had a
mean RFI-SRB value of 42.1, those with one chronic condition, 31.1 while those with
two or more conditions, a mean value of 11.1 (p <0.001) (Figure 1).

In regards to the relationship between SOC and multimorbidity, a significant
decrease of mean SOC levels in relation to multimorbidity status was also recorded.
Interestingly, participants with no condition presented a mean SOC value of 154.5,
those with one condition, 140.3 and those with two or more medical conditions a
mean SOC value of 118.0 (p <0.001) (Figure 2).

Similarly,

further

analysis

concerning the

association

between

BDI

and

multimorbidity status, has shown a statistically significant positive association
between these two parameters. Thus, participants with no condition had a mean BDI
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value 5.9, those with one, 7.8 and those with two or more conditions 14.1 (p <0.001)
(Figure 3).

Discussion

Summary
Τhe main finding of the current analysis is that highly religious participants as the
identified by the RFI-SRB scale, presented a lower likelihood of depression presence,
as indicated by BDI scale.

Participants with high SOC recorded a significant negative association with BDI.
Another emerging issue was that high levels of R/S beliefs and SOC were negatively
associated with multimorbidity status. Noteworthy, participants with higher BDI
scores were positively correlated with multimorbidity.

Strengths and limitations
The current quantitative study aims to offer support on qualitative observations,
previously reported within primary care settings [12]. The SPILI III project is a
general practice based study characterized by a high level of sample ‘compactness’ in
terms of religious doctrine and ethnicity, a feature which may empower our initial
hypothesis. We included comparisons between scale scores and not diagnostic endpoints in order to avoid human or definition errors. Additionally, although we have
analyzed 195 subjects our sample still remains restricted. Given the fact that this study
was orientated towards sociologic aspects of well-being, the effect of a genetic
background currently appears unlikely. Furthermore, the cross-sectional character of
the study does not allow causative explanations of the examined associations [13]. Αn
additional limitation represents the absence of multi-community sampling. Data
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collection occurred at the beginning of the financial crisis which shrinks the
eventuality of bias due to a worsening economic lived experience. Furthermore,
religious parameters that may offer additional insights to our future work such as
praying time, church attendance, confession as well as dietary habits and confession
were not examined.

Comparison with existing literature
Our study provides an insight into the association between R/S and SOC with
depression and multimorbidity status. In a recent literature review that examined the
relationship between R/S and depressive symptoms during the last 50 years, more
than 60% of the studies reported less depression in individuals with more R/S [10].
Similar findings on the negative association between religiosity and depression were
recorded from a meta-analysis of 147 studies [28].

Consistent with our findings, in regards to the relationship between R/S beliefs and
depression, a study among nursing students in Cyprus reported a negative correlation
between strong R/S beliefs (measured by RFI-SRB) and depression assessed by the
BDI questionnaire [29]. Similar results were indicated in a cross sectional cohort
study among patients with advanced illness, which aimed to examine the association
of spiritual well-being with symptoms of anxiety and depression [30]. One of the
main findings of this research was that, following adjustments, greater spiritual wellbeing was associated with fewer depressive symptoms (p<0.001) [30]. In parallel with
this, a cross sectional study among patients with heart failure, found a strong
association between greater spiritual well-being with less depression [31]. Among
explanatory mechanisms of these results, it has been reported that religious beliefs
may help patients to cope better with stressful situations by providing meaning and
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hope [10]. Furthermore, religious and spiritual involvement may result to healthier
life style practices such as marital fidelity, avoidance of alcohol, drugs and smoking
[10].

Another finding of our study suggests that higher scores of SOC were related to lower
BDI scores, indicating lower frequency of depression among individuals with high
SOC. Similarly, data from a Swedish cohort study among adolescent females reported
that SOC scores presented significantly inverse correlations to BDI [32]. The authors
suggested that the SOC scale may be an inverse measure of persistent and generalized
depressive symptoms [32]. In alignment with this, recent findings from a study among
patients with pure chronic obstructive pulmonary disease indicated a negative
association between depression and SOC [33]. Remarkably, raising scores in SOC by
one point reduced depression by 0.21 points [33]. A potential explanatory mechanism
of the previously reported associations could be due to the ability of all organisms to
maintain their homeostasis when this is challenged from internal or external adverse
stressors [34]. Interestingly the response to stress of the human organism in order to
maintain its homeostasis includes both neuro-endocrine and behavioral processes
[34]. We can also assume that participation in religious activities may enhance social
contact, optimism and sense of belonging to a group resulting directly to higher SOC
and less depression. However to what extent high R/S may lead to a high SOC and
consequently to low depressive symptoms is unknown from the results of this study
but it is an interesting hypothesis that should be explored further.

Implications for research and/or practice
The previously reported results strengthen further the hypothesis that R/S and SOC
may buffer the negative effects of psychological stress on human health. This is an

129

effort of general practice driven translational research that attempts to bridge
analytical data with psycho-social meanings in terms of religiosity, spirituality,
components of individual’s sense of coherence and well-being. General practitioners
should take into consideration their patients’ psychosocial background by learning to
measure its effect on both health and morbidity. Primary care settings could offer this
opportunity, and as this study proved, ‘indicates’ and conventional metrics can be
used to extract data beyond classic explanations of what is harmful or beneficial for
people’s lives.
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Table 1. Descriptive characteristic of the 195 participants of the study.
Gender
Male, n=97

67.2 (15.2) a

65.1 (16.2)

69.2 (13.9)

0.054

≥65

61.5

58.8

64.3

0.464

married

73.8

91.8

56.1

Age, years
Age group
Family
Status

Female, n=98 p-value b

Total, n=195

<0.001
not married, divorced, widowed

26.2

8.2

43.9

Christian Orthodox

98.5

96.9

100.0

0.121

RFI-SRB scale (range: 3-60)

35.2 (19.6)

36.1 (20.1)

34.4 (19.1)

0.798

SOC scale (range: 82-194)

141.1 (25.2)

145.7 (26.6)

136.5 (23.1)

0.022

Comprehensible

50.4 (10.9)

52.9 (11.2)

48.0 (10.2)

0.002

Manageable

48.7 (10.4)

47.5 (9.9)

49.9 (10.7)

0.103

Meaningful

42.0 (8.2)

42.9 (8.6)

41.0 (7.6)

0.107

9.6 (5.1)

8.8 (5.1)

10.4 (5.1)

0.005

Minimal depression symptoms

59.0

66.0

52.0

Mild

36.9

30.9

42.9

Moderate

4.1

3.1

5.1

70.3

60.8

79.6

0.005

Diabetes mellitus

18.5

20.6

16.3

0.440

Cerebrovascular event

1.5

2.1

1.0

0.621

Congestive heart failure

4.1

2.1

6.1

0.279

Myocardial Infarction

3.1

5.2

1.0

0.118

29.7

39.2

20.4

one

47.2

35.1

59.2

two or more

23.1

25.8

20.4

Religion

BDI scale (range: 1-29)

Morbidity, conditions
Hypertension

Multimorbidity
none condition

0.138

0.002

RFI-SRB, the Royal Free Interview for Spiritual and Religious Beliefs scale; SOC, the Sense of Coherence scale; BDI, Beck
Depression Inventory scale.
a
Values are means (standard deviations) or %.
b
Analysis of variance and chi-square tests (Fisher exact test) were done between genders. Log10 transformed values were used
for RFI-SRB, SOC and BDI scales.
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Table 2. Multiple linear regression analysis of Beck Depression Inventory Scale (BDI) in relation to
demographic characteristics, multimorbidity status and Royal Free Interview for Spiritual and Religious
Beliefs scale (RFI-SRB) or Sense of Coherence scale (SOC).
1st model
2nd model
3rd model
Predictors

standardized
betas

t

p-value

standardized
betas

t

p-value

standardized
betas

t

p-value

Gender

0.153

2.51

0.013

0.178

4.17

<0.001

0.079

1.59

0.115

Age

-0.102

-1.53

0.128

0.184

3.63

<0.001

0.083

1.46

0.146

Family status

0.028

0.43

0.670

-0.007

-0.15

0.881

-0.16

-0.30

0.763

Religion

0.068

1.20

0.234

0.014

0.35

0.729

0.015

0.32

0.751

0.646

10.40 <0.001

0.175

3.22

0.002

0.307

5.13 <0.001

Multimorbidit
y
RFI-SRB
scale

-0.699

SOC scale

-14.23 <0.001

-

-

-

-0.556

-

-10.20 <0.001

R2

0.41

0.72

0.62

R adjusted

0.40

0.71

0.61

2

-

Categorical predictors were defined as gender (1:male, 2:female), family status (1:married, 2: not married, divorced, widowed), religion
(1:Christian Orthodox, 2: Christian Evangelist) and multimorbidity (1:none, 2:one, 3:two or more). BDI and RFI-SRB scale were used as log10
transformed values.
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Figure 1. Mean levels of the Royal Free Interview for Spiritual and Religious Beliefs scale (RFISRB) in relation to multimorbidity status in the current study sample.

Analysis of covariance (polynomial trend analysis). In RFI-SRB scale, the log10 transformed values were used. As
covariates were used: gender, age, family and religion status. Heterogeneity was tested by Levene’s test.
Bars (I) indicate the 95% confidence intervals.
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Figure 2. Mean levels of the the Sense of Coherence scale (SOC) in relation to multimorbidity
status in the current study sample.

Analysis of covariance (polynomial trend analysis). In SOC scale, the log10 transformed values were used. As covariates
were used: gender, age, family and religion status. Heterogeneity was tested by Levene’s test.
Bars (I) indicate the 95% confidence intervals.
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Figure 3. Mean levels of the Beck Depression Inventory Scale (BDI) in relation to multimorbidity
status in the current study sample.

Analysis of covariance (polynomial trend analysis). In BDI scale, the log10 transformed values were used. As covariates
were used: gender, age, family and religion status. Heterogeneity was tested by Levene’s test.
Bars (I) indicate the 95% confidence intervals.
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