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ολλὲς φορές, κατὰ τὴν ἀνάγνωση τῶν κλινικῶν δοκιμῶν, ἀκοῦμε τὴν ἔκφραση, ὅτι
ἡ μεταβολὴ κάποιας συνεχοῦς μεταβλητῆς, μετὰ ἀπὸ θεραπευτικὴ παρέμβαση (π.χ. ἀρτηριακὴ πίεση ἤ ἐπίπεδα χοληστερόλης μετὰ ἀπὸ
χορήγηση ἀντιυπερτασικοῦ ἤ ὑπολιπιδαιμικοῦ
φαρμάκου, ἀντίστοιχα), ἐνδεχόμενα ὀφείλεται σὲ
παλινδρόμηση στὸν μέσο ὅρο (regression to the
mean) καὶ ὄχι ἀποκλειστικὰ στὴν ἐπίδραση τῆς
παρέμβασης. Ἐπίσης, στὶς επιδημιολογικὲς μελέτες ἀνάλογο φαινόμενο παρατηρεῖται, ὅταν μελετᾶμε ἐπιλεγμένες ὁμάδες ποὺ ἐκφράζουν ὑπέρμετρα κάποια μεταβλητὴ σὲ σχέση μὲ τὸν μέσο ὅρο
στὸ γενικὸ πληθυσμὸ (π.χ. ποιό εἶναι τὸ ὕψος σὲ
παιδιὰ γονέων μὲ πολὺ μεγάλο ὕψος;). Στὸ τελευταῖο παράδειγμα, τὸ ὕψος τῶν παιδιῶν θὰ εἶναι
χαμηλότερο ἀπὸ αὐτὸ τῶν γονέων καὶ θὰ προσεγγίζει τὸν μέσο ὅρο τοῦ γενικότερου πληθυσμοῦ.
Στὴν ἀντίθετη κατεύθυνση, μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἐξετάζουμε τὸ ὕψος τῶν παιδιῶν γονέων μὲ μικρὸ ὕψος, πού ἐπιλέχθηκαν ἀπὸ τὸ γενικὸ
πληθυσμό. Τὰ παιδιὰ αὐτά, θὰ ἔχουν τελικὰ ὕψος
μεγαλύτερο ἀπὸ αὐτὸ τῶν γονέων τους, τὸ ὁποῖο
θὰ προσεγγίζει τὸ ὕψος τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ.
Πρόκειται γιὰ στατιστικὸ φαινόμενο, ποὺ
ἔχει σημαντικὴ ἀξία στὴν ἑρμηνεία τῶν κλινικῶν
δοκιμῶν, ἐπιδημιολογικῶν μελετῶν καὶ στὴν καθ’
ἡμέρα κλινικὴ πράξη, γιατὶ ὁρισμένες φορὲς ἡ
διακύμανση μίας συνεχοῦς βιολογικῆς μεταβλητῆς δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα μόνο τῆς θεραπείας,

ἀλλὰ καὶ τῆς κάθε διαφορετικῆς στιγμῆς κατὰ
τὴν ὁποία ἔγινε ἡ ἐν λόγῳ μέτρηση (τύχη). Ὑπὸ
ὅρους ἐπιδημιολογίας, οἱ περισσότερες μετρήσεις
τείνουν νὰ ἔχουν κανονικὴ κατανομὴ καὶ διακύμανση (τυπικὴ ἀπόκλιση) γύρω ἀπὸ τὸν μέσο ὅρο
ποὺ καταγράφεται στὸ γενικὸ πληθυσμό, στὸν
ὁποῖο ἀνήκουν τὰ ὑπὸ μελέτη ἄτομα.
Στὴν καθ’ ἡμέρα κλινικὴ πράξη, χρησιμοποιοῦμε διαφορετικὲς μετρήσεις (π.χ. ἀρτηριακῆς
πίεσης, γλυκόζης πλάσματος, λιπιδίων), μὲ σκοπὸ
νὰ ἀποφασίσουμε γιὰ τὴν ἔναρξη ἀγωγῆς καὶ τὸ
ἂν ἔχουμε ἐπιτύχει τὴν τιμὴ στόχο μετὰ ἀπὸ τὴν
ἔναρξη τῆς φαρμακευτικῆς παρέμβασης. Τὸ φαινόμενο τῆς παλινδρόμησης στὸν μέσο ὅρο μπορεῖ
νὰ ἐπηρεάσει ἄλλοτε σὲ διαφορετικὸ βαθμὸ τὶς
κλινικές μας ἐπιλογές. Πράγματι, μία μεμονωμένη
ἀρχικὴ μέτρηση ἔχει ὑψηλὴ πιθανότητα νὰ ἀποδώσει μὴ φυσιολογικὴ τιμὴ (λόγῳ τύχης – στιγμῆς)
καὶ ἔτσι, ἂν ἀποφασίσουμε νὰ ἀρχίσουμε ἀγωγή,
ἐνδεχόμενα νὰ ἔχουμε κάνει λάθος. Παράδειγμα
ἀποτελεῖ ἡ μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης στὴν
πρώτη ἐπίσκεψη ἰατρείου, ποὺ πολλὲς φορὲς παρατηρεῖται αὐξημένη. Ἄν κάνουμε ἐπανάληψη
τῆς μέτρησης σὲ διαφορετικὴ ἐπίσκεψη, ἡ μέτρηση ἀναμένεται νὰ εἶναι χαμηλότερη σὲ ἄλλοτε
διαφορετικὸ βαθμό. Πάντως, δὲν σημαίνει ὅτι ἡ
δεύτερη μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης θὰ εἶναι
φυσιολογική, ἀλλὰ τὸ πιὸ πιθανὸ εἶναι, ὅτι θὰ
προσεγγίζει (παλινδρομεῖ μειούμενη) τὸν μέσο
ὅρο (π.χ. ἀσθενὴς ποὺ στὴν πρώτη ἐπίσκεψη ἔχει
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ὑπέρταση δευτέρου βαθμοῦ, στὴν ἐπαναληπτικὴ
μέτρηση ἀναμένεται νὰ ἔχει ὑπέρταση πρώτου
βαθμοῦ, ποὺ εἶναι πιὸ κοντὰ στὸ μέσο ὅρο τοῦ
γενικοῦ πληθυσμοῦ: 130-139/85-89 mmHg). Στὴν
περίπτωση ποὺ ἕνας ἰατρὸς δὲν κάνει 2η μέτρηση
τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης καὶ χορηγεῖ ἀντιυπερτασικὴ ἀγωγὴ ἀμέσως μὲ τὴν πρώτη μέτρηση, τότε
ἡ μείωση τῆς πίεσης, ποὺ θὰ παρατηρήσει στὴν
ἐπίσκεψη παρακολούθησης, δὲν θὰ ὀφείλεται
ἀποκλειστικὰ στὴν φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ ἀλλὰ
ἐν μέρει στὸ φαινόμενο παλινδρόμησης στὸν μέσο
ὅρο. Ἐπίσης, ὁ ἐν λόγῳ ἰατρὸς θὰ ἀποφάσιζε διαφορετικῆς ἔντασης φαρμακευτικὴ ἀγωγή, ἂν εἶχε
κάνει 2η μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης. Συνοψίζοντας, ἂν ὁ κλινικὸς ἰατρὸς ἀγνοεῖ τὴν ὕπαρξη
τοῦ φαινομένου παλινδρόμησης στὸν μέσο ὅρο,
τότε θὰ ἀποφασίζει πάντα μὲ ἕνα βαθμὸ σφάλματος.
Στὴν περίπτωση τοῦ παραδείγματος τῆς μέτρησης τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, τὸ φαινόμενο τῆς
παλινδρόμησης στὸν μέσο ὅρο μπορεῖ νὰ προλαμβάνεται μὲ διαδοχικὲς μετρήσεις τῆς ἀρτηριακῆς
πίεσης τόσο στὴν ἴδια ἐπίσκεψη ὅσο καὶ σὲ διαφορετικὲς ἐπισκέψεις καὶ τελικὸ ὑπολογισμὸ τοῦ
μέσου ὅρου. Αὐτὴ ἡ προτροπὴ διαχρονικὰ καταγράφεται στὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες, ποὺ ἀπαιτοῦν τὴν ἐκτίμηση τῶν ἐπιπέδων τῆς ἀρτηριακῆς
πίεσης σὲ διαφορετικὲς ἐπισκέψεις. Ἐπίσης, λόγῳ
τῆς μεταβλητότητας τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης σημαντικὸ ρόλο διαδραματίζει ὁ τρόπος μέτρησης τῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης, υπδεικνύοντας ὃτι οἱ μετρήσεις θὰ πρέπει νὰ γίνονται μὲ τὸ σωστὸ τρόπο.
Ἡ παλινδρόμηση στὸν μέσο ὅρο εἶναι σημαντικὴ μεταβλητὴ γιὰ τὴν ἑρμηνεία τῶν κλινικῶν
καὶ επιδημιολογικῶν μελετῶν. Τὸ φαινόμενο
εἶναι τόσο πιὸ ἔντονο ὅσο «πιὸ χαλαρὰ» εἶναι
τὰ κριτήρια εἰσαγωγῆς στὴ μελέτη καὶ ὁ τρόπος
μέτρησης τοῦ ἐκτιμώμενου μεγέθους. Ξανά, στὴν
περίπτωση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, ἐὰν στὰ κριτήρια εἰσαγωγῆς περιλαμβάνονται ἀσθενεῖς μὲ τιμὲς
ἀρτηριακῆς πίεσης σὲ ἐπίπεδα 3ου βαθμοῦ ὑπέρτασης, τότε τὸ φαινόμενο τῆς παλινδρόμησης εἶναι
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πολὺ ἔντονο. Ἐπίσης, ἂν, πρὶν τὴν τυχαιοποίηση,
οἱ μετρήσεις εἶναι μὴ ἐπαναλαμβανόμενες, τότε
μπορεῖ νὰ συμπεριληφθοῦν ἄτομα πού θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποκλειστοῦν ἤ τὸ ἀντίστροφο. Ἡ «θεραπεία τοῦ φαινομένου τῆς παλινδρόμησης στὸν
μέσο ὅρο», κατὰ τὴ διενέργεια κλινικῶν μελετῶν,
πέραν τῆς προσεκτικῆς ἐπιλογῆς τῶν ἀσθενῶν,
εἶναι ἡ τυχαιοποίηση. Οἱ μεταβολὲς ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ τιμὴ τόσο στὸ σκέλος τῆς παρέμβασης ὅσο καὶ
στὸ σκέλος τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου ἐξαρτῶνται
ἀπὸ τὸ φαινόμενο τῆς παλινδρόμησης, καὶ ἔτσι,
αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία γιὰ τὴν κλινικὴ ἑρμηνεία
εἶναι ἡ διαφορὰ τοῦ μεγέθους μεταξὺ τῶν δοκιμαζόμενων σκελῶν (π.χ. τιμὲς ἀρτηριακῆς πίεσης ἤ
χοληστερόλης) σταθμισμένη κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
παρακολούθησης. Σὲ ἐπίπεδο ἐπιδημιολογικῶν
μελετῶν, ὁ μεγαλύτερος ἀριθμὸς ἐξεταζομένων, ἡ
διαδοχικότητα τους κατὰ τὴν στρατολόγηση καὶ
ἡ ὁμοιογένεια τῶν κλινικῶν - δημογραφικῶν χαρακτηριστικῶν μπορεῖ νὰ μειώσει τὸ φαινόμενο
τῆς παλινδρόμησης στὸν μέσο ὅρο.
Ἡ γνώση τοῦ φαινομένου τῆς παλινδρόμησης
στὸν μέσο ὅρο εἶναι σημαντικὴ γιὰ τὴν κλινικὴ
πράξη καὶ τὴν ἑρμηνεία τῶν κλινικῶν καὶ ἐπιδημιολογικῶν μελετῶν. Ἡ ὕπαρξη τοῦ φαινομένου
δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερεκτιμᾶται κατὰ τὴ διαδικασία λήψης θεραπευτικῶν ἀποφάσεων, γιατὶ
θὰ ἀποτελοῦσε μοχλὸ αὔξησης τῆς θεραπευτικῆς
ἀδράνειας. Τὸ στατιστικὸ θεωρητικὸ ὑπόβαθρο
τοῦ φαινομένου, ἂν καὶ συμβάλλει στὴν κατεύθυνση τῆς σωστῆς λήψης κλινικῶν ἀποφάσεων,
ἐν τούτοις δὲν ἀποτρέπει ἐξατομικευμένες θεραπευτικὲς ἐπιλογές. Ὁ τρόπος ἐφαρμογῆς τοῦ φαινομένου παλινδρόμησης στὸν μέσο ὅρο ἀποτελεῖ
πρόκληση γιὰ τὴν κλινικὴ πράξη καὶ εἶναι, κατὰ
τὴν προσωπική μου ἄποψη, ἀμφιλεγόμενο, ἂν θὰ
πρέπει νὰ ἀποτελεῖ μοχλὸ γιὰ κάθε θεραπευτικὴ
ἀπόφαση. Ἀντιθέτως, οἱ κατευθυντήριες ὁδηγίες
γιὰ τὴν πρόληψη τῶν καρδιαγγειακῶν (καὶ ὄχι
μόνο) νοσημάτων θὰ πρέπει νὰ διατυπώνονται
ἔχοντας ἐνσωματώσει τὶς ἐπιδράσεις τοῦ ἐν λόγῳ
φαινομένου στὶς συστάσεις τους.

