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Στὴ σύγχρονη ἐποχὴ
ἡ καρδιαγγειακὴ νόσος
ἀποτελεῖ τὴν πρώτη αἰτία
θνησιμότητας παγκοσμίως.
Τὸ 30% τοῦ συνόλου τῶν
θανάτων ὁφείλεται σὲ στεφανιαία νόσο (ΣΝ). Κλινικὲς
ἐκδηλώσεις τῆς νόσου ἀποτελοῦν ἡ στηθάγχη, τὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, ἡ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ ὁ
αἰφνίδιος καρδιακὸς θάνατος. Πιὸ συχνή, ἀκόμη, εἶναι
ἡ ἀσυμπτωματικὴ μορφὴ τῆς
νόσου. Σημαντικὸς ἀριθμὸς
τῶν καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων εἶναι δυνατὸν νὰ
προβλεφθοῦν, καὶ γιὰ τὸ
λόγο αὐτὸ ζωτικῆς σημασίας
εἶναι ἡ πρωτογενὴς πρόληψη. Αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸ σύνολο
τῶν μέτρων, ποὺ στοχεύουν στὴν ἀναγνώριση, στὴν καθυστέρηση τῆς ἐμφάνισης τῆς ΣΝ καὶ στὴ μείωση τῶν καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων.
Παράγοντες κινδύνου. Ὑπάρχει πληθώρα παραγόντων κινδύνου, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ στεφανιαία νόσο.
Αὐτοὶ μποροῦν νὰ χωριστοῦν σὲ μὴ τροποποιήσιμους, ὅπως
εἶναι ἡ ἡλικία, τὸ φῦλο, τὸ οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ γιὰ ΣΝ,
καὶ παράγοντες τροποποιήσιμους, ὅπως τὸ κάπνισμα, ἡ
αὐξημένη τιμὴ τῆς “κακῆς” LDL χοληστερίνης (>130mg/
dl), ἡ ὑπέρταση, ἡ παχυσαρκία, ὁ σακχαρώδης διαβήτης,
τὸ μεταβολικὸ σύνδρομο καὶ ἡ ἔλλειψη φυσικῆς δραστηριότητας.
Ἐκτίμηση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου. Ἡ ἀναγνώριση τῶν παραγόντων κινδύνου, ἀπὸ τὸν κλινικὸ καρδιολόγο στὸν ἀσυμπτωματικὸ πληθυσμό, δὲν εἶναι δυνατὸν
ἀπὸ μόνη της νὰ προσδιορίσει τὸν ἀτομικὸ καρδιαγγειακὸ
κίνδυνο. Ἡ ἀδυναμία αὐτὴ ἔφερε στὸ προσκήνιο τρόπους
ὑπολογισμοῦ τοῦ κινδύνου, λαμβάνοντας ὑπόψιν διάφορους παράγοντες. Συνήθης τρόπος ὑπολογισμοῦ τοῦ
καρδιαγγειακοῦ κινδύνου εἶναι ὁ ἐπονομαζόμενος Φράμιγχαμ - Framingham Risk Score, μὲ τὸν ὁποῖο ὑπολογίζεται
ὁ ἀτομικὸς κίνδυνος ἑκάστου νὰ ἐμφανίσει στὸ μέλλον
καρδιαγγειακὸ ἐπεισόδιο. Ἐδῶ λαμβάνονται ὑπόψιν ἡ
ἡλικία, τὸ φῦλο, ἡ ὁλικὴ ἢ LDL χοληστερόλη, ἡ HDL, τὸ κά-

πνισμα καὶ ἡ ὑπέρταση καὶ μὲ
τὸν τρόπο αὐτὸ οἱ ἀσυμπτωματικοὶ ἀσθενεῖς κατατάσσονται
σὲ χαμηλοῦ, ἐνδιάμεσου καὶ
ὑψηλοῦ κινδύνου. Σὲ ἕνα πιὸ
σύγχρονο τρόπο ὑπολογισμοῦ
τοῦ κινδύνου (Atherosclerotic
Cardiovascular Disease Risk
Calculator), χρησιμοποιοῦνται
ἐπιπλέον παράγοντες, ὅπως ἡ
φυλή, ὁ σακχαρώδης διαβήτης καὶ ἡ λήψη φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς γιὰ ὑπέρταση. Ἐν
προκειμένω γιὰ τὴν προσεχῆ
δεκαετία ὑπολογίζεται ὁ κίνδυνος ἐμφάνισης ἀθηροσκληρυντικοῦ καρδιαγγειακοῦ
ἐπεισοδίου, ὡς τὸ ἀγγειακὸ
ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, μὴ θανατηφόρο ἔμφραγμα, θάνατος
ἀπὸ ΣΝ.
Ἀπεικονιστικὲς μέθοδοι. Μὲ αὐτές στὴν Καρδιολογία ἀπεικονίζεται ἡ ἀθροιστικὴ ἐπίδραση τῶν διαφόρων
παραγόντων κινδύνου (μετρήσιμων καὶ μὴ) στὸν ἀσθενῆ.
Ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἀπαραίτητων ἐξετάσεων γιὰ κάθε ἀσθενῆ
γίνεται μὲ βάση τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀλλὰ καὶ τὶς ἀμερικανικὲς
κατευθυντήριες ὁδηγίες, οἱ ὁποῖες στηρίζονται σὲ ἀποτελέσματα διεθνῶν μελετῶν. Σὲ περιπτώσεις ποὺ δὲν ὑπάρχουν
σαφεῖς ὁδηγίες, σημαντικὸ ρόλο στὴν ἐπιλογὴ ἔχουν τὰ
ἰδιαίτερα χαρακτηριστικᾶ τοῦ κάθε ἀσθενοῦς, ἡ φύση τοῦ
κάθε περιστατικοῦ καὶ εἶναι δυνατὴ ἡ ἐφαρμογὴ ὁδηγιῶν
ἀπὸ διεθνῆ ἐξειδικευμένη ἐπιτροπή. Οἱ κύριες ἀπεικονιστικὲς μέθοδοι εἶναι τὸ φορτίο ἀσβεστίου, τὸ ὑπερηχογράφημα καρωτίδων, ἡ δοκιμασία κόπωσης, τὸ σπινθηρογράφημα
μυοκαρδίου, τὸ ὑπερηχογράφημα καρδιᾶς, ἡ δυναμικὴ
ὑπερηχοκαρδιογραφία φόρτισης, ἡ ἀξονικὴ καὶ ἡ μαγνητικὴ τομογραφία καρδιᾶς καὶ ἀγγείων.
Τὸ φορτίο ἀσβεστίου (Coronary Artery Calcium
Score) εἶναι σχετικὰ οἰκονομική, σύντομη σὲ διάρκεια,
μὴ ἐπεμβατικὴ μέθοδος ἀξιολόγησης τοῦ καρδιαγγειακοῦ
κινδύνου. Μὲ τὴ χρήση ἀξονικοῦ τομογράφου, λαμβάνονται λήψεις τῆς καρδιᾶς καὶ τῶν στεφανιαίων ἀγγείων σὲ
πολὺ λεπτὲς τομές, ἀνιχνεύοντας καὶ ποσοτικοποιώντας τὴν
παρουσία ἀσβεστίου στὶς ἀθηρωματικὲς πλάκες τῶν στεφανιαίων ἀγγείων, χωρὶς τὴν ἔγχυση σκιαγραφικῆς οὐσίας. Τὸ
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φορτίο ἀσβεστίου ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικὸ δείκτη παρουσίας ἀθηροσκληρυντικῆς καρδιαγγειακῆς νόσου. Ἂν τὸ σκὸρ
εἶναι “0”, τότε γιὰ τὰ ἑπόμενα 2-5 ἔτη ἡ πιθανότητα εἶναι
πολὺ μικρὴ γιὰ ὕπαρξη σημαντικῆς ἀθηρωματικῆς πλάκας
μὲ σημαντικὴ στένωση τῆς ἀρτηρίας, ἄρα καὶ ὁ κίνδυνος
γιὰ καρδιαγγειακὰ ἐπεισόδια εἶναι πολὺ χαμηλός. Ὅσο
αὐξάνεται τὸ σκόρ, τόσο αὐξάνεται καὶ ὁ κίνδυνος. Ἂν
τὸ σκὸρ ὑπερβαίνει τὸ 400 θεωρεῖται σχεδὸν σίγουρη
ἡ ὕπαρξη ἀθηροσκληρυντικῆς πλάκας, καὶ, τουλάχιστον,
μιᾶς σημαντικῆς στένωσης σὲ στεφανιαῖο ἀγγεῖο. Τὰ σύγχρονα ἀκτινολογικὰ μηχανήματα ἔχουν μειώσει σημαντικὰ τὸ χρόνο ἔκθεσης στὴν ἀκτινοβολία καὶ τὴ δόση ποὺ
ἀπαιτεῖται. Σύμφωνα μὲ τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες, τὸ
φορτίο ἀσβεστίου ἐνδείκνυται γιὰ τὴν ἐκτίμηση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου σὲ ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ: α)
μικρὸ πρὸς ἐνδιάμεσο κίνδυνο, β) ἐνδιάμεσο κίνδυνο, γ)
σακχαρώδη διαβήτη, σὲ ἀσθενῆ 40 ἐτῶν καὶ ἄνω.
Τὸ ὑπερηχογράφημα καρωτίδων ἀποτελεῖ ἐξέταση,
γιὰ τὴν ὁποία δὲν ἀπαιτεῖται ἡ χορήγηση σκιαγραφικοῦ
μέσου γιὰ νὰ ἀνιχνεύονται ἀθηρωματικὲς πλάκες στὶς καρωτίδες ἀρτηρίες καὶ οἱ σχετικὲς στενώσεις. Σύμφωνα μὲ τὶς
κατευθυντήριες ὁδηγίες, ἡ ἐξέταση αὐτὴ ἐνδείκνυται γιὰ τὴν
ἐκτίμηση καρδιαγγειακοῦ κινδύνου σὲ ἀσυμπτωματικοὺς
ἀσθενεῖς ἐνδιάμεσου κινδύνου.
Ἡ δοκιμασία κόπωσης ἀποτελεῖ ἀναίμακτη ἐξέταση
γιὰ τὴ διάγνωση τῆς μυοκαρδιακῆς ἰσχαιμίας καὶ προσφέρει ἀρκετὲς προγνωστικὲς πληροφορίες. Περιλαμβάνει τὴν
ἐλεγχόμενη σωματικὴ ἄσκηση ἀπὸ τὸν ἐξεταζόμενο σὲ κυλιόμενο τάπητα ἢ ἐργομετρικὸ ποδήλατο καὶ τὴ συνεχῆ
ἠλεκτροκαρδιογραφικὴ παρακολούθηση κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς ἄσκησης καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτή. Εἶναι οἰκονομικὴ ἡ ἐξέταση, γιὰ τὴν ὁποία δὲν ἀπαιτεῖται σκιαγραφικὸ μέσο ἢ
ἀκτινοβολία. Ἡ μέθοδος ἐνδείκνυται γιὰ τὴν ἐκτίμηση τοῦ
καρδιαγγειακοῦ κινδύνου σὲ ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς,
καθὼς καὶ σὲ ἐνήλικες, ποὺ διάγουν καθιστικὴ ζωὴ καὶ
πρόκειται νὰ ξεκινήσουν πρόγραμμα ἔντονης φυσικῆς
δραστηριότητας.
Τὸ σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου (MPI) εἶναι μέθοδος ὑψηλοῦ κόστους, σχετικὰ μεγάλης διάρκειας, ὅπου μὲ
τὴ χρήση ραδιοφαρμάκου καὶ τεχνικῆς σπινθηρογραφικῆς
ἀπεικόνισης εἶναι δυνατὴ ἡ διάγνωση καὶ ἡ πρόγνωση
τῆς ΣΝ. Ὁ ἔλεγχος περιλαμβάνει τὴν αἱμάτωση τοῦ μυοκαρδίου σὲ ἠρεμία καὶ σωματικὴ κόπωση σὲ κυλιόμενο
τάπητα, σὲ ἐργομετρικὸ ποδήλατο ἢ μετά ἀπὸ χορήγηση
φαρμακευτικῆς οὐσίας. Ἡ μέθοδος αὐτὴ συνιστᾶται σὲ
ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη ἢ μὲ
ἰσχυρὸ οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ γιὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα, ὅπως ἐπίσης σὲ ἀσθενεῖς, στοὺς ὁποίους ἄλλες ἐξετάσεις ἀνέδειξαν ὑψηλὴ πιθανότητα γιὰ ΣΝ, π.χ. τὸ φορτίο
ἀσβεστίου εἶναι ≥400).
Τὸ διαθωρακικὸ ὑπερηχογράφημα καρδιᾶς μπορεῖ
νὰ ἀπεικονίσει τὶς καρδιακὲς δομὲς καὶ νὰ ἀξιολογήσει
τὴ λειτουργία τῶν καρδιακῶν κοιλοτήτων καὶ βαλβίδων.
Ἀποτελεῖ ἀνώδυνη ἐξέταση μὲ σχετικὰ χαμηλὸ κόστος, ἡ
ὁποία δὲν ἀπαιτεῖ τὴν ἔκθεση σὲ ἀκτινοβολία. Τὸ ὑπερηχογράφημα καρδιᾶς προτείνεται γιὰ τὴν διάγνωση ὑπερτρο22

φίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας σὲ ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς
μὲ ὑπέρταση. Ἐπέκταση τῆς μεθόδου αὐτῆς ἀποτελεῖ ἡ
ὑπερηχοκαρδιογραφία δυναμικῆς φόρτισης (stress
echocardiography), στὴν ὁποία ἐλέγχεται ἡ ὕπαρξη ἰσχαιμίας τοῦ μυοκαρδίου. Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ διάφορους
τρόπους, ὅπως ἡ ἄσκηση σὲ κυλιόμενο τάπητα, ἡ ἄσκηση
σὲ ἐργομετρικὸ ποδήλατο ἢ μὲ τὴ χορήγηση φαρμακευτικῆς οὐσίας (δοβουταμίνη, ἀδενοσίνη, διπυριδαμόλη) μὲ
ταυτόχρονη λήψη ὑπερηχοκαρδιογραφήματος. Σύμφωνα
μὲ τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες, ἡ μέθοδος χρησιμοποιεῖται
κυρίως σὲ σοβαρά πάσχοντες μὲ ὑποψία ΣΝ ἢ ἐκτίμηση τῆς
πρόγνωσης σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἤδη γνωστὴ ΣΝ.
Ἡ ἀξονικὴ στεφανιογραφία χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν
μελέτη τῆς ἀνατομίας τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν μὲ ἀναίμακτο καὶ ἀνώδυνο τρόπο, καθὼς δὲν ἀπαιτεῖται καθετηριασμὸς, ὅπως στὴν κλασικὴ στεφανιογραφία. Ἡ διάρκεια
ἐξέτασης εἶναι μικρὴ καὶ ἀπαιτεῖται ἡ χρήση ἰωδιούχου
σκιαγραφικοῦ. Ἡ μέθοδος αὐτή, σύμφωνα μὲ τὶς ὑπάρχουσες κατευθυντήριες ὁδηγίες, δὲν ἔχει ἀκόμη σαφῆ ἔνδειξη
γιὰ τὴν ἐκτίμηση κινδύνου σὲ ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς.
Ἡ Τομογραφία Μαγνητικοῦ Συντονισμοῦ (MRI)
χρησιμοποιεῖται στὴν ἀπεικόνιση τῆς ἀνατομίας καὶ τῆς
λειτουργίας τῆς καρδιᾶς, σὲ νόσο τοῦ περικαρδίου, ὄγκο
καρδιᾶς, βαλβιδοπάθειας, καθὼς καὶ στὴ μελέτη αἱμάτωσης
τοῦ μυοκαρδίου σὲ ἠρεμία καὶ μετὰ ἀπὸ φόρτιση μὲ ἄσκηση
ἢ χορήγηση φαρμάκου. Εἶναι ἐξέταση, κατὰ τὴν ὁποία δὲν
ἀπαιτεῖται χρήση ἰονίζουσας ἀκτινοβολίας ἢ ἰωδιούχου σκιαγραφικοῦ καὶ παρέχονται εἰκόνες ὑψηλῆς εὐκρίνειας.
Εἶναι σχετικὰ ὑψηλοῦ κόστους καὶ μεγαλύτερης διάρκειας
καὶ δὲν προτείνεται πρὸς τὸ παρὸν γιὰ τὴν ἐκτίμηση τοῦ
κινδύνου σὲ ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς.
Τὸ μέλλον τῆς ἀπεικόνισης. Ἡ πρωτογενὴς πρόληψη
εἶναι συνεχὴς πρόκληση στὴν σύγχρονη καρδιολογία. Ἡ
ἀξία τῆς ἐκτίμησης τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου καὶ τῆς
διόρθωσης τῶν παραγόντων κινδύνου εἶναι ἀνεκτίμητη.
Ὡστόσο, σημαντικὸ ποσοστὸ τῶν καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων παρατηρεῖται σὲ ἀσθενεῖς μὲ χαμηλὸ καὶ ἐνδιάμεσο κίνδυνο. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι, ἐνῶ ἡ ἀξία τῶν
ἀπεικονιστικῶν μεθόδων στὴ διάγνωση καὶ διερεύνηση
τῶν ἀσθενῶν μὲ ΣΝ εἶναι ἀποδεδειγμένη, ὁ ρόλος τους
στὴν πρωτογενῆ πρόληψη καὶ στὴ βελτίωση τῆς πρόγνωσης
τῶν ἀσυμπτωματικῶν ἀσθενῶν μὲ ΣΝ παραμένει σχετικὰ
ἀσαφής. Νέες, πολλὰ ὑποσχόμενες ὑβριδικὲς μέθοδοι,
ὅπως ἡ Ἀξονικὴ Τομογραφία μὲ κλασματικὴ ἐφεδρεία
ροῆς (FFR-CT) καὶ ἡ Τομογραφία Ἐκπομπῆς Ποζιτρονίων-Ἀξονικὴ Τομογραφία (PET-CT) παρέχουν ταυτόχρονα
ἀνατομικὲς καὶ λειτουργικὲς πληροφορίες γιὰ τὴν καρδιά.
Στὸν ἀσυμπτωματικό πληθυσμό εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ
ἀναζήτηση τῆς ἀπεικόνισης στὴ διάγνωση τῆς ΣΝ, δηλαδὴ
ἀναίμακτης, ἀνώδυνης καὶ οἰκονομικὰ βιώσιμης ἐξέτασης,
ἡ ὁποία θὰ συμβάλει στὴν ἀκριβέστερη ἐκτίμηση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου καὶ στὴ μείωση μελλοντικῶν καρδιαγγειακῶν ἐπιπλοκῶν. Πάντως στὸ ἐξελισσόμενο πεδίο
παροχῆς ὑπηρεσιῶν ὑγείας, οἱ ἀπεικονιστικὲς μέθοδοι τῆς
καρδιολογίας εἶναι δυνατὸν νὰ προσφέρουν ἕνα ὅραμα
ὑπεροχῆς, καινοτομίας, ποιότητας καὶ πρωτοπορίας.

