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ἱ καρδιαγγειακὲς παθήσεις ἀποτελοῦν
τὴν κυρίαρχη αἰτία νοσηρότητας καὶ
θνησιμότητας στὶς ἀναπτυγμένες χῶρες,
γεγονὸς ποὺ καθιστᾶ ἰδιαίτερα σημαντικὴ κάθε
προσπάθεια ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν ἀποτελεσματική τους πρόληψη. Ὡστόσο, ὅσο ἀφορᾶ στὴν
καρδιαγγειακὴ πρόληψη, τὰ ἐπιδημιολογικὰ δεδομένα περιγράφουν ἕνα παράδοξο φαινόμενο,
σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο πολλὲς περισσότερες περιπτώσεις καρδιαγγειακῶν νοσημάτων προέρχονται ἀπὸ τὸ μεγάλο ἀριθμὸ προσώπων μὲ χαμηλὸ
κίνδυνο παρὰ ἀπὸ τὸν μικρότερο ἀριθμὸ αὐτῶν,
ποὺ ἔχουν χαρακτηριστεῖ ὑψηλοῦ κινδύνου. Τὸ
γεγονὸς αὐτὸ καθιστᾶ ἀπαραίτητη τὴν ἐφαρμογὴ
στρατηγικῶν πρόληψης σὲ ἐπίπεδο πληθυσμοῦ,
ἀφοῦ μιὰ γενικὴ μείωση κατὰ 10% τῆς χοληστερίνης, τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης καὶ τοῦ καπνίσματος θὰ ἔσωζε δυνητικὰ τρεῖς φορὲς περισσότερες
ζωὲς συγκριτικὰ μὲ τὴν ἐπιθετικὴ ἀντιμετώπιση
τοῦ 40% τῶν προσώπων ὑψηλοῦ κινδύνου μὲ τὴ
χορήγηση στατίνης, ἀσπιρίνης καὶ συνδυασμοῦ
ἀντιυπερτασικῶν φαρμάκων. Τὰ στοιχεῖα αὐτά,
βέβαια, σὲ καμία περίπτωση δὲν πρέπει νὰ ὁδηγοῦν σὲ ὑποτίμηση τῆς σημασίας τῆς ἐπιθετικῆς
ἀντιμετώπισης τῶν προδιαθεσικῶν παραγόντων
στὰ πρόσωπα ὑψηλοῦ κινδύνου, ἡ ἀναγνώριση
τῶν ὁποίων πρέπει νὰ ἀποτελεῖ βασικὴ προτεραιότητα.

Τί ἐννοοῦμε, ὅμως, ὅταν μιλᾶμε γιὰ ἀποτελεσματικότητα τῆς ἀξιολόγησης τοῦ στεφανιαίου
κινδύνου; Ἡ ἀποτελεσματικότητα ἀφορᾶ τόσο
στὰ μεμονωμένα πρόσωπα ὅσο καὶ στὴν πρόληψη τῶν καρδιαγγειακῶν νοσημάτων. Ἔτσι, ἕνα
μοντέλο πρόβλεψης τοῦ στεφανιαίου κινδύνου
εἶναι ἀποτελεσματικὸ γιὰ τὰ πρόσωπα στὰ ὁποῖα
ἐφαρμόζεται καταρχήν, ὅταν τὰ κατατάσσει
σωστὰ σὲ ὁμαδὲς χαμηλοῦ ἢ ὑψηλοῦ κινδύνου.
Γενικά, αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται δεδομένο,
ἀφοῦ σὲ ὅλα τὰ μοντέλα ὑπάρχει ἕνα ποσοστὸ
10-20%, στὸ ὁποῖο ἡ κατάταξη εἶναι λανθασμένη,
μὲ ἀποτέλεσμα εἴτε νὰ θεωροῦνται πρόσωπα ὑψηλοῦ κινδύνου χωρὶς νὰ εἶναι, νὰ ἀνησυχοῦν καὶ
νὰ θεραπεύονται ἀδίκως, εἴτε νὰ ὑποεκτιμᾶται
ὁ κίνδυνος, ὁπότε ὁ ἐξεταζόμενος λανθασμένα
καθησυχάζεται καὶ στερεῖται τὴν εὐκαιρία ὑγιεινοδιαιτητικῶν καὶ θεραπευτικῶν παρεμβάσεων.
Ἐπιπλέον, τὸ μοντέλο πρόβλεψης θεωρεῖται ἀποτελεσματικό, ὅταν βοηθάει τὸν ἰατρὸ νὰ πείσει,
μὲ εὐκολότερο τρόπο, τὸν ἐξεταζόμενο, νὰ υἱοθετήσει ἀλλαγὲς ποὺ θὰ βελτιώσουν τὴν ὑγεία του,
ὅπως εἶναι ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὸ κάπνισμα, ἡ σωστὴ διατροφὴ καὶ ἡ αὔξηση τῆς φυσικῆς δραστηριότητας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ ἀποτελεσματικότητα
ἑνὸς μοντέλου πρόγνωσης σὲ ἐπίπεδο πληθυσμοῦ
κρίνεται ἀπὸ τὸ ἂν ἡ ἐφαρμογή του καὶ ἡ ἐπακόλουθη θεραπευτικὴ παρέμβαση στὰ πρόσωπα

50

ὑψηλοῦ κινδύνου θὰ ὁδηγήσει, σὲ βάθος χρόνου
στὴ μείωση τῆς καρδιαγγειακῆς νοσηρότητας καὶ
θνησιμότητας στὸ συγκεκριμένο πληθυσμό.
Πῶς, ὅμως, δημιουργεῖται ἕνα μοντέλο πρόγνωσης τοῦ στεφανιαίου κινδύνου; Εἶναι ἀπαραίτητα δυὸ βασικὰ βήματα: τὸ πρῶτο εἶναι ἡ καταγραφὴ τῆς ἐπίπτωσης τῶν διαφόρων παραγόντων
κινδύνου σὲ ἕνα συγκεκριμένο πληθυσμὸ καὶ τὸ
δεύτερο ἡ καταγραφὴ σὲ βάθος κάποιου χρόνου
τῆς καρδιαγγειακῆς νοσηρότητας καὶ θνησιμότητας στὸ συγκεκριμένο πληθυσμό. Στὴ συνέχεια, μὲ
τὰ στοιχεῖα αὐτὰ δημιουργοῦνται μαθηματικὲς
ἐξισώσεις ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ τοῦ κινδύνου. Εἶναι εὔκολο νὰ καταλάβει κάποιος ἀπὸ τὰ παραπάνω, ὅτι ἕνα μοντέλο
πρόγνωσης, ποὺ ἔχει φτιαχτεῖ μὲ τὸν παραπάνω
τρόπο, μπορεῖ νὰ ἐφαρμοστεῖ μόνο στὸ συγκεκριμένο πληθυσμό. Τὸ ἀντίθετο θὰ ὁδηγήσει σὲ λανθασμένα ἀποτελέσματα, ἀφοῦ δὲν ἔχουν ὅλοι οἱ
πληθυσμοὶ τὸν ἴδιο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο, ἐνῶ
ἐπιπλέον παρουσιάζουν διαφορὲς στὸν ἐπιπολασμὸ τῶν βασικῶν παραγόντων κινδύνου, στὴ
σχέση τῶν παραγόντων κινδύνου μὲ τὴ νόσο καὶ
στὶς συνέργειες μεταξὺ τῶν παραγόντων κινδύνου. Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, τὸ μοντέλο πρόγνωσης Framingham ἔχει κατασκευαστεῖ μὲ χρήση
δεδομένων ἀπὸ τὴ μακροχρόνια μελέτη ποὺ ἔγινε
στὴν ὁμώνυμη πόλη τῆς Βορείου Ἀμερικῆς. Λόγῳ
σημαντικῆς ὁμοιότητας τῶν πληθυσμῶν εἶναι ἀρκετὰ ἀξιόπιστο, ὅταν χρησιμοποιεῖται στὶς χῶρες
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τῆς Βορείου Εὐρώπης, ὅμως, ὁδηγεῖ σὲ ὑπερεκτίμηση τοῦ κινδύνου στὶς χῶρες τῆς Νότιας Εὐρώπης, ὅπου ὁ προβλεπόμενος εἶναι διπλάσιος ἀπὸ
τὸν πραγματικὸ κίνδυνο, ἐνῶ στὴν Ἰαπωνία εἶναι
σχεδὸν πενταπλάσιος!
Γιὰ τὶς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἔχει δημιουργηθεῖ
τὸ μοντέλο SCORE μὲ διαφορετικὴ μορφὴ γιὰ τὶς
χῶρες ὑψηλοῦ καὶ διαφορετικὴ γιὰ τὶς χῶρες χαμηλοῦ κινδύνου. Λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του τὸ φῦλο,
τὴν ἡλικία, τὴ συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση, τὴν
ὁλικὴ χοληστερίνη, τὴν HDL-χοληστερίνη καὶ τὸ
κάπνισμα καὶ ὑπολογίζει τὸν δεκαετῆ κίνδυνο
γιὰ θανατηφόρο καρδιαγγειακὸ ἐπεισόδιο. Σὲ μερικὲς χῶρες, ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες καὶ ἡ δική μας,
ἔχουν δημιουργηθεῖ μορφὲς τοῦ μοντέλου SCORE
προσαρμοσμένες στὰ δεδομένα κάθε χώρας. Στὴν
Ἑλλάδα, συγκεκριμένα, ἡ ὁμάδα τῶν Παναγιωτάκου καὶ συνεργατῶν χρησιμοποίησε στοιχεῖα
ἀπὸ τὴ μελέτη ΑΤΤΙΚΗ σχετικὰ μὲ τὴ συχνότητα
τῶν παραγόντων κινδύνου στὴ χώρα μας, καθὼς
καὶ στοιχεῖα καρδιαγγειακῆς θνησιμότητας ἀπὸ
τὴν Ἐθνικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία, καὶ μὲ τὴ μέθοδο regression calibration ἀναβαθμονόμησε τὸ
μοντέλο SCORE μὲ βάση τὰ ἑλληνικὰ δεδομένα.
Πῶς ὅμως μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὸ
ἐνδιαφέρον καὶ πολύτιμο, ὅπως φαίνεται, αὐτὸ
ἐργαλεῖο; Ἀρκεῖ νὰ πληκτρολογήσουμε στὸ διαδίκτυο τὴ διεύθυνση www.heartscore.escardio.org
καὶ ὅλα εἶναι στὴ διάθεσή μας, ἀφοῦ μὲ πολὺ ἁπλὸ
τρόπο ἐγγραφοῦμε στὴν συγκεκριμένη ὑπηρεσία!
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Μὲ τὴ συμπλήρωση τῶν στοιχείων τοῦ προσώπου τοῦ ὁποίου θέλουμε νὰ ἐκτιμήσουμε τὸν
καρδιαγγειακὸ κίνδυνο, λαμβάνουμε ὄχι μόνο τὸ
ποσοστὸ ποὺ περιγράφει τὴν πιθανότητα θανάτου ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια μέσα στὰ ἑπόμενα
10 χρόνια, ἀλλὰ καὶ συστάσεις γιὰ τὶς βελτιώσεις
ποὺ θὰ πρέπει νὰ κάνει, προκειμένου νὰ προσεγγίσει τὸν ἰδανικὸ γιὰ τὴν ἡλικία του κίνδυνο.
Ἐπίσης, ἔχουμε στὴ διάθεσή μας διαγράμματα
ποὺ περιγράφουν τὴ συμμετοχὴ κάθε ἑνὸς παράγοντα κινδύνου στὸ συνολικό του κίνδυνο, μὲ τὸ
κάπνισμα νὰ κυριαρχεῖ συνήθως. Ἡ πληροφορία
αὐτὴ καὶ κυρίως οἱ εἰκόνες ποὺ τὴν συνοδεύουν
ἀποτελοῦν πολύτιμα ἐργαλεῖα, προκειμένου νὰ
πείσουμε ἕναν καπνιστὴ νὰ διακόψει τὴ βλαβερὴ
αὐτὴ συνήθεια.
Θὰ πρέπει πάντα νὰ ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψιν μας
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ὅτι τὸ συγκεκριμένο μοντέλο προβλέπει μὲ ἀξιοπιστία τὸν κίνδυνο σὲ πρόσωπα ἡλικίας 40-65
ἐτῶν, ἀλλὰ πιθανὰ τὸν ὑποεκτιμᾶ σὲ μὴ ἀσκούμενα πρόσωπα, ὑπέρβαρα πρόσωπα, ἰδιαίτερα μὲ
κοιλιακὴ παχυσαρκία, πρόσωπα μὲ ἰσχυρὴ οἰκογενειακὴ προδιάθεση πρώιμης καρδιαγγειακῆς
νόσου καὶ κοινωνικὰ ἀπομονωμένα πρόσωπα.
Ἐπιπλέον, καὶ κυρίως στοὺς νεώτερους, ὅπου,
ἀκόμη κι ὅταν ὑπάρχουν παράγοντες κινδύνου,
ὁ ἀπόλυτος καρδιαγγειακὸς κίνδυνος εἶναι χαμηλός, μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε καὶ ἄλλα
ἐργαλεῖα, προκειμένου νὰ δώσουμε κίνητρα στὸν
ἐξεταζόμενο νὰ βελτιώσει ἀποφασιστικὰ τὸν
τρόπο ζωῆς του. Τὰ ἐργαλεῖα αὐτὰ εἶναι ὁ σχετικὸς κίνδυνος καὶ ἡ ἡλικία κινδύνου. Ὁ σχετικὸς
κίνδυνος περιγράφει τὸ πόσες φορὲς μεγαλύτερος
εἶναι ὁ ἀπόλυτος κίνδυνος ἑνὸς προσώπου, συγ
κριτικὰ μὲ τὸν ἀπόλυτο κίνδυνο ἑνὸς συνομήλικου του ποὺ δὲν ἔχει παράγοντες κινδύνου. Ἡ
ἡλικία κινδύνου ἀφορᾶ στὴν ἡλικία ποὺ πρέπει
νὰ ἔχει ἕνα πρόσωπο χωρὶς παράγοντες κινδύνου,
προκειμένου νὰ ἔχει τὸν ἴδιο ἀπόλυτο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο μὲ τὸν ἐξεταζόμενο. Ὅπως βλέπετε στὸ παρακάτω παράδειγμα, εἶναι διαφορετικὸ
νὰ ποῦμε σὲ ἕναν 45χρονο καπνιστή, μὲ συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση 180 mmHg καὶ χοληστερίνη 220 mg/dl, ὅτι ἔχει 3% πιθανότητα νὰ πεθάνει
ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια μέσα στὰ ἑπόμενα δέκα
χρόνια καὶ διαφορετικὸ νὰ τοῦ ποῦμε ὅτι ὁ κίνδυνός του εἶναι ὁ ἴδιος μὲ αὐτὸν ἑνὸς 65αρη ποὺ ἔχει
φυσιολογικὴ πίεση καὶ χοληστερίνη καὶ δὲν καπνίζει! Ἄς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι μιὰ βασικὴ λειτουργία
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τοῦ προγνωστικοῦ αὐτοῦ ἐργαλείου, πέρα ἀπὸ τὸ
νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ λάβουμε τὶς σωστὲς θεραπευτικὲς ἀποφάσεις, εἶναι νὰ δώσει στὸν ἐξεταζόμενο
τὰ ἀπαραίτητα κίνητρα γιὰ νὰ μὴν καπνίζει, νὰ
τρέφεται σωστὰ καὶ νὰ αὐξήσει τὴ φυσική του
δραστηριότητα.
Ἐνῶ, λοιπόν, τὸ heartscore μπορεί νὰ ἀποτελέσει ἕνα πολύτιμο ἐργαλεῖο στὴν καρδιαγγειακὴ πρόληψη, ἀναρωτιέται κανεὶς ἂν ὑπάρχει
περίπτωση νὰ προκαλεῖ ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες.
Εἶναι πιθανό σὲ ἔνα μικρό ποσοστό νὰ ἔχει ψευδώς θετικά αποτελέσματα, προκαλώντας ἀναίτια
ἀνησυχία καὶ ὁδηγώντας σὲ μὴ ἀπαραίτητες φαρ-
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μακευτικὲς παρεμβάσεις καὶ σὲ ἕνα ἄλλο μικρὸ
ποσοστὸ νὰ ἔχει ψευδῶς ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν ἐφησυχασμὸ τοῦ ἐξεταζόμενου καὶ τὴν μὴ υἱοθέτηση ὑγιεινοδιαιτητικῶν
ἀλλαγῶν στὸν τρόπο ζωῆς. Σὲ κάθε περίπτωση,
στοιχεῖα ἀπὸ μελέτες δείχνουν ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τέτοιων μοντέλων στὸ γενικὸ πληθυσμὸ δὲν προκαλεῖ ἀνησυχία, ἄγχος, κατάθλιψη ἢ σωματοποίηση
τοῦ ἄγχους στοὺς ἐξεταζόμενους, ἀλλά, ἀντίθετα,
καὶ σὲ ποσοστὰ ποὺ προσεγγίζουν τὸ 90%, ἐπιδροῦν θετικὰ δημιουργώντας κίνητρα γιὰ εὐνοϊκὲς γιὰ τὴν ὑγεία ἀλλαγὲς τοῦ τρόπου ζωῆς.

