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Περίληψη

Στο άρθρο σχολιάζονται ορισμένα σημεία των οδηγιών πρόληψης της καρδιαγγειακής νόσου της Ευρωπαϊ-

κής Καρδιολογικής Εταιρείας (2016): η εφαρμογή των πινάκων SCORE, ο χρόνος που ο κλινικός γιατρός

πρέπει να αφιερώνει στον ασθενή του, η χρήση των απεικονιστικών μεθόδων και η πρόληψη στους καρκι-

νοπαθείς. Η ευθύνη του γιατρού να σώσει τον ασθενή του από τον καρδιαγγειακό θάνατο είναι μεγάλη, οι

οδηγίες είναι ανεκτίμητος βοηθός σε αυτήν του την προσπάθεια και θα πρέπει να μελετηθούν από όλους

τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την πρόληψη.
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Εισαγωγή

Δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 2016 από την Ευ-

ρωπαïκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC), οι οδη-

γίες (guidelines) για την πρόληψη της καρδιαγ-

γειακής νόσου στην κλινική πράξη (1). Δίνουν την

κατεύθυνση για την ολιστική πρόληψη της καρ-

διαγγειακής νόσου, τόσο σε πρωτοβάθμιο όσο και

σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Τονίζουν επίσης σε

κάθε κεφάλαιο, την ύπαρξη κενών στην γνώση

μας (gaps in evidence), τα οποία περιμένουν να

συμπληρωθούν.

Σημαντικά επιδημιολογικά σημεία είναι:

1. η αναφορά στη σχέση αποτελέσματος – κό-

στους της πρόληψης: κερδίζονται έτη σε ανα-



πηρία (DALYs), ενώ γίνεται οικονομία και

στους κρατικούς προϋπολογισμούς για την Δη-

μόσια Υγεία (πράγμα σημαντικό στους σημερι-

νούς καιρούς της λιτότητας και της γήρανσης

του πληθυσμού),

2. το πολύ υψηλό ποσοστό που υπολογίζεται σε

80%, με το οποίο η πρόληψη θα μπορούσε να

συμβάλλει στην αποφυγή καρδιαγγειακής

νόσου (40% για τον καρκίνο),

3. δίνονται οδηγίες για πρόληψη τόσο σε επίπεδο

πληθυσμού, όσο και εξειδικευμένα,

4. παρουσιάζονται επιδημιολογικά δεδομένα -

αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία: παγκο-

σμίως από τους παράγοντες κινδύνου καταφέρ-

νουμε αποτελεσματική αντιμετώπιση της

αρτηριακής υπέρτασης, υπερλιπιδαιμίας και

καπνίσματος, ενώ πτωχά αποτελέσματα έχουμε

στην παχυσαρκία, τον σακχαρώδη διαβήτη

τύπου ΙΙ και την γήρανση του πληθυσμού. Δια-

χρονικά πάντως σε χώρες του ανεπτυγμένου

κόσμου, υπάρχει μείωση της στεφανιαίας

νόσου από το 1980 και εντεύθεν.

Στο κείμενο που ακολουθεί, θα εστιάσουμε σε

τέσσερεις παράγοντες που αναδύονται μέσα από

την μελέτη των κατευθυντήριων οδηγιών: την ση-

μασία και εφαρμογή του αλγόριθμου SCORE, το

ρόλο του κλινικού γιατρού στην εφαρμογή των

οδηγιών, το ρόλο των διαγνωστικών τεχνικών και

την πρόληψη σε σχέση με τον καρκίνο.

1. Η εφαρμογή του αλγόριθμου SCORE:

σε ποιόν ασθενή και πόσο;

Οι Πίνακες (ή αλγόριθμοι) SCORE (Systemic

COronary Risk Estimation) παίζουν κύριο ρόλο

στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου. Συμπυ-

κνώνουν τα αποτελέσματα επιδημιολογικών μελε-

τών (evidence based medicine) και κατευθύνουν

τον κλινικό γιατρό στο πως θα αντιμετωπίσει τον

ασθενή. Οι Πίνακες δείχνουν τον 10ετή κίνδυνο

θανατηφόρου καρδιαγγειακού επεισοδίου, και συ-

νεπώς το ποιόν ασθενή και με ποιόν τρόπο θα πρέ-

πει να αντιμετωπίσουμε ώστε να προλάβουμε το

προαναφερθέν επεισόδιο. Αναφέρονται δε στην

κατηγορία ενηλίκων (40-65 ετών) έστω και με

έναν παράγοντα κινδύνου.

ΔΕΝ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται:

● όπου υπάρχει μικρός κίνδυνος επεισοδίου. Αυτή

η κατηγορία περιλαμβάνει νεαρά άτομα (< 40

ετών, σύσταση ΙΙΙ), και άρρενες > 40 ετών ή θή-

λεις > 50 ετών χωρίς παράγοντες κινδύνου (σύ-

σταση IIb/ένδειξη C). Σύμφωνα με το θεώρημα

του Bayes, όταν εφαρμοσθεί εξεταστική μέθο-

δος σε άτομα με χαμηλή προκλινική πιθανότητα

ύπαρξης της νόσου (δηλ. χαμηλό επιπολασμό

της νόσου), κινδυνεύουμε να έχουμε ψευδώς θε-

τικά αποτελέσματα, με ότι αυτό συνεπάγεται σε

επιβάρυνση τόσο οικονομική αλλά και στην ψυ-

χολογία του εξεταζόμενου.

Ειδικά στα άτομα κάτω των 40 ετών, πρέπει να

ερευνούμε για εμφάνιση πρόωρων θανάτων στην

οικογένεια και πιθανή ύπαρξη οικογενούς δυσλι-

πιδαιμίας. Επίσης αν εμφανιστεί αρτηριακή υπέρ-

ταση σε πολύ νεαρά άτομα, πρέπει να αποκλεί-

σουμε δευτεροπαθή αιτία.

● όπου υπάρχει υψηλός (>5%) ή πολύ υψηλός

(>10%) κίνδυνος επεισοδίου. Στις κατηγορίες

αυτές ανήκουν οι ηλικιωμένοι, σακχαροδιαβητι-

κοί, νεφροπαθείς (>5%) και οι ασθενείς με εγκα-

τεστημένη στεφανιαία νόσο (>10%). Αν εφαρμό-

σουμε τον Πίνακα SCORE σε αυτούς, είναι πιθα-

νόν να έχουμε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα

(θεώρημα του Bayes). Σε αυτούς τους ασθενείς θα

πρέπει να επικεντρωθούμε τάχιστα στην αποτελε-

σματική αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου.

Ο Πίνακας όμως δείχνει και «πόση» παρέμ-

βαση πρέπει να κάνουμε όσον αφορά την υπερλι-

πιδαιμία του ασθενή (LDL χοληστερόλη), την

αρτηριακή του πίεση και το σάκχαρό του (HbA1c).

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η ύπαρξη των

Πινάκων (στην περίπτωσή μας το Hellenic-

SCORE, Πίνακας 1), στο Ιατρείο όλων των κλινι-

κών ιατρών και καρδιολόγων που ασχολούνται με
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την πρόληψη. Επίσης, εκ των ων ουκ άνευ είναι η

προσεκτική συγκέντρωση στοιχείων (μέτρηση χο-

ληστερόλης και LDL, αρτηριακή πίεση, κάπνι-

σμα). Το αποτέλεσμα (10ετής κίνδυνος) θα πρέπει

να συνοδεύει την καταγραφή του ασθενή στο αρ-

χείο μας και να κατευθύνει τις προσπάθειές μας.

2. Η ολιστική προσέγγιση του ασθενή από

τον κλινικό γιατρό: επαρκεί ο χρόνος;

Εκτός από τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου

(αρτηρ.υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, κάπνισμα), στις

οδηγίες υπάρχουν στοιχεία και για αναδυόμενους

παράγοντες όπως ψυχοκοινωνική κατάσταση του

ατόμου/κατάθλιψη (psychosocial risk factors), φυ-

σική άσκηση και διατροφή. Για παράδειγμα,

υπάρχουν ερωτήσεις που πρέπει να κάνει ο κλινι-

κός ιατρός στον ασθενή για να συμπεράνει την ψυ-

χολογική κατάστασή του (σύσταση IIa/B), όπως

και οι μορφές άσκησης που θα προτείνει ο κλινι-

κός ιατρός. Αυτό σημαίνει επιπλέον χρόνο και

προσπάθεια από τον κλινικό γιατρό ώστε να προ-

φυλάξει τον ασθενή του αποτελεσματικά από την

καρδιαγγεική νόσο.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ενώ στην

πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου θα εμπλακούν και
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Πίνακας 1. Ο Ελληνικός αλγόριθμος SCORE για την πρόβλεψη 10ετούς θανατηφόρου καρδιαγγειακού

επεισοδίου σε άνδρες και γυναίκες. 1. Panagiotakos D., Fitzgerald A. et al: Statistical Modelling of 10-Year

Fatal Cardiovascular Disease Risk in Greece: The HellenicSCORE (a Calibration of the ESC SCORE Proj-

ect). Hellenic J Cardiol. 2007, 48: 55-63.
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άλλοι επιστημονικοί κλάδοι (ψυχολόγοι, γυμνα-

στές, διαιτολόγοι), τον πρωτεύοντα ρόλο έχει ο

κλινικός γιατρός της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθ-

μιας περίθαλψης που ασχολείται με την πρόληψη. 

Αυτός θα αφιερώσει χρόνο και προσοχή στον

ασθενή, προκειμένου όχι μόνο να διαγνώσει και

θεραπεύσει, αλλά και να κατευθύνει και προτείνει

συγκεκριμένα υγιεινοδιαιτητικά μέτρα: για παρά-

δειγμα ο γιατρός μίας αστικής περιοχής πρέπει να

προτείνει στον ασθενή συγκεκριμένο τρόπο άσκη-

σης (βάδισμα ή ποδηλασία σε ορισμένο δρόμο ή

διαδρομή με συγκεκριμένη ταχύτητα, φορές την

εβδομάδα και αποφυγή καιρικών συνθηκών όπως

καύσωνας, παγετός κλπ.). Πρέπει επίσης να μπορεί

να διακρίνει την ατονία και καταβολή ενός ηλικιω-

μένου που οφείλεται σε οργανική νόσο (π.χ. καρ-

διακή ανεπάρκεια, αναιμία) από αυτήν που

οφείλεται σε κατάθλιψη.

Με όλη αυτή την δέσμη λήψης ιστορικού και

κλινικής εξέτασης, ο χρόνος της επίσκεψης μπορεί

να φθάσει ή ξεπεράσει τη μία ώρα, τουλάχιστον

στην πρώτη επίσκεψη του ασθενούς.

Το ερώτημα είναι αν μπορεί να αφιερωθεί
αρκετός χρόνος στον ασθενή και πως θα κα-
λυφθεί οικονομικά;

Σε ανεπτυγμένες χώρες, όπου υποχωρούν τα

Εθνικά Συστήματα Υγείας λόγω οικονομικών δε-

δομένων και γήρανσης του πληθυσμού, υποχωρεί

και ο χρόνος που αφιερώνει ο γιατρός της πρωτο-

βάθμιας περίθαλψης (π.χ. ο GP) στον ασθενή. 

Ενώ λοιπόν είναι αποδεδειγμένο ότι όσο περισ-

σότερο χρόνο αφιερώσει ο γιατρός στον ασθενή,

τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η περίθαλψη του

τελευταίου, αυτό γίνεται όλο και δυσκολότερο (2).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο χρόνος που αφιερώνει

ο GP στον ασθενή είναι 7 – 9’ (αλλοιώς θα καθυστε-

ρήσουν και τα επόμενα ραντεβού ασθενών!), στην

Γερμανία και Γαλλία 20’, ενώ οι ασφαλιστικές εται-

ρείες στις ΗΠΑ δεν δέχονται χρόνο επίσκεψης σε

συμβεβλημένο γιατρό κάτω από 15’. Στις ΗΠΑ δε,

από μελέτες έχει δειχθεί ότι οι ειδικευόμενοι ιατροί

περνούν περισσότερο χρόνο σε γραφειοκρατικές

διαδικασίες και μπροστά σε ηλεκτρονικό υπολογι-

στή (όσον αφορά ιατρικά δεδομένα), παρά στην

προσωπική επαφή με τον ασθενή (3, 4).

Παρ’όλο που οι Ιατρικοί Σύλλογοι διαμαρτύ-

ρονται, το θέμα δεν οδηγείται σε βελτίωση καθώς

ο επιπλέον χρόνος που θα διατεθεί στον ασθενή

πρέπει να καλυφθεί από επιπλέον προσλήψεις ια-

τρών και συνεπώς θα επιφέρει επιπλέον κόστος

στους προϋπολογισμούς των συστημάτων υγείας.

Σαν αποτέλεσμα, η πρόληψη λαμβάνει έναν

διεκπεραιωτικό και δημοσιοϋπαλληλικό χαρα-

κτήρα που φυσικά μπορεί να οδηγήσει σε λάθος

διάγνωση και θεραπεία. 

Η υποθεραπεία παραγόντων κινδύνου (π.χ. η

αποτυχία να φθάσουμε τα επίπεδα – στόχο χολη-

στερόλης και LDL σε πληθυσμούς) και η λάθος

διάγνωση, εδράζει και στην ελλιπή επαφή ιατρού

– ασθενούς.

Είναι λοιπόν σημαντικό, εκτός από την διαμόρ-

φωση κατευθυντήριων οδηγιών που φυσικά είναι το

απαύγασμα της evidence based medicine, να φρο-

ντίζουμε (σαν γιατροί και Συστήματα Υγείας) και για

την πιστή εφαρμογή τους (implementation).

3. Ο ρόλος των απεικονιστικών και επεμ-

βατικών μεθόδων στην πρόληψη

Προ ετών υπήρχε σποραδικά η πρακτική της

εφαρμογής απεικονιστικών μεθόδων (π.χ. αξονική

στεφανιογραφία – μέτρηση calcium score) ή

ακόμα και επεμβατικής στεφανιογραφίας σε ασυ-

μπτωματικούς ασθενείς για την πρόληψη του καρ-

διαγγειακού κινδύνου (μέσω διερεύνησης του

επικαρδιακού δικτύου αγγείων).

Σύμφωνα με τις οδηγίες 2016, οι απεικονιστι-

κές τεχνικές έχουν σύσταση IIb – III, ενώ η επεμ-

βατική στεφανιογραφία απλώς δεν αναφέρεται.

Ειδικότερα το score ασβεστίου (αξονική σταφα-

νιογραφία), μπορεί να βρει εφαρμογή σε ασθενείς
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μετρίου κινδύνου (5).

Στη νεότερη άποψή μας για την καρδιαγγειακή

και ειδικότερα την στεφανιαία νόσο, έπαιξαν ρόλο

η θεωρία της ευένδοτης – θερμής αθηρωματικής

πλάκας και επιδημιολογικά δεδομένα, όπως οι με-

λέτες COURAGE, BARI 2D (αναμένουμε την με-

λέτη ISCHEMIA).

Η στεφανιαία νόσος θεωρείται έκφραση μέ-

ρους συνολικής καρδιαγγειακής νόσου και την τε-

λευταία πρέπει να προλάβουμε και θεραπεύσουμε

με υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις και φάρμακα.

Η δε συνέχεια του αυλού των στεφανιαίων αρ-

τηριών πρέπει να αποκαθίσταται επεμβατικά όταν

η διακοπή αυτής επιφέρει σημαντική μυοκαρδιακή

ισχαιμία και φυσικά στα οξέα στεφανιαία σύν-

δρομα (ΟΣΣ).

Η μόνη μέθοδος που μπορεί να έχει εφαρμογή

στην πρόληψη είναι η δοκιμασία κόπωσης. Αυτή

συστήνεται σε άτομα υψηλού κινδύνου που πρέπει

και επιθυμούν να ασχοληθούν εντατικά με φυσική

άσκηση.

Για παράδειγμα, ο μεσήλικας σακχαροδιαβητι-

κός που έχει ΣΔ από 10ετίας και θα επισκεφθεί το

Ιατρείο μας ζητώντας διαβεβαίωση και συμβουλή

για άσκηση, θα πρέπει πρώτα να υποβληθεί σε δο-

κιμασία κόπωσης (σύσταση IIa/C).

Τελικά, έως ότου μπορέσει να εφαρμοσθεί μία

απεικονιστική ή και επεμβατική μέθοδος με υψηλή

ευασθησία/ειδικότητα και προγνωστική αξία, η

οποία θα μπορέσει να συμβάλλει καθοριστικά στην

10ετή πρόβλεψη καρδιαγγειακού επεισοδίου, θα

πρέπει να επικεντρωθούμε στην εντατική αντιμε-

τώπιση των παραγόντων κινδύνου.

4. O ρόλος της πρόληψης όσον αφορά

τους καρκινοπαθείς

Στις οδηγίες υπάρχει παράγραφος σχετική με την

πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου στους καρκι-

νοπαθείς. Η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία 

(π.χ. στην περιοχή του στέρνου των ασθενών με

λέμφωμα), μπορεί να επηρεάσει εκτός του μυο-

καρδίου και περικαρδίου, και την εξέλιξη της αθη-

ρωματικής νόσου.

Οι συνάνθρωποί μας αυτοί λοιπόν έχουν να

αντιμετωπίσουν έναν θηριώδη αντίπαλο, τον καρ-

κίνο, αλλά δεν πρέπει να λησμονείται και η πρό-

ληψη της καρδιαγγειακής νόσου: μετά από θερα-

πείες, τακτικά και σε βάθος χρόνου, πρέπει να

εκτιμούμε τον βαθμό πιθανής δυσλειτουργίας της

αριστερής κοιλίας (LV dysfunction) με χρήση υπε-

ρηχοκαρδιογραφήματος, αλλά και να ρυθμίζουμε

τους παράγοντες κινδύνου για αθηρωματική νόσο

(σύσταση IIa/B & C).

Επίλογος

Όταν βρισκόμαστε σαν γιατροί απέναντι από τον

ασθενή μας, στην ουσία ζητείται από μας να κά-

νουμε μία πρόβλεψη της πιθανότητας καρδιαγγει-

ακού θανάτου για αυτόν, μία «μαντεψιά» όπως

λέγαμε παλιά. Η πρόβλεψη αυτή φυσικά, θα έχει

σημαντική επίπτωση στην ζωή του ασθενή. Θα

πρέπει λοιπόν να στηρίζεται πάνω σε γερούς θε-

μέλιους λίθους. Αυτά τα θεμέλια είναι οι οδηγίες

πρόληψης της καρδιαγγειακής νόσου που δημο-

σίευσε η ESC το 2016 και είναι το αποτέλεσμα

της Ιατρικής βασισμένης σε αποδείξεις (evidence

based medicine). Έχουν προκύψει μέσα από επι-

δημιολογικές μελέτες και μετααναλύσεις και πρέ-

πει να βρίσκονται πάνω στο γραφείο κάθε ιατρού

που ασχολείται με την πρόληψη.

Η χρήση τους πρέπει να γίνεται με στόχο την

αποφυγή καταστάσεων που απειλούν την ζωή του

ασθενή ή την ποιότητα αυτής.

Έτσι θα κάνουμε εφικτή την πρόληψη της καρ-

διαγγειακής νόσου πλησιάζοντας το ιδανικό ποσο-

στό 80%, ποσοστό που έρχεται μέσω της πιστής

εφαρμογής των οδηγιών.

αθηρολογία Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017                                                                                                                                     31



Βιβλιογραφία

1. Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, et al. 2016

European guidelines on cardiovascular disease

prevention in clinical practice. Eur. Heart J. 2016,

37: 2315-81. http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/

ehw 106.

2. Altin SV, Stuck S. The impact of health literacy,

patient-centered communication and shared deci-

sion-making on patients’ satisfaction with care re-

ceived in Germany primary care practice. BMC

Health Serv. Res. 2016, 30, 16: 450.

3. Hope D. Doctors want patient time doubled.

2016, www.dailymail.co.uk

4. Chen, P. For New Doctors, 8 Minutes Per Pa-

tient. 2013, www.The New York Times.

5. Mahabadi AA, Mӧhlenkamp S, Lehmann N et

al: CAC score improves coronary and CV risk as-

sessment above statin indication by ESC and

AHA/ACC primary prevention guidelines. JACC

Cardiovasc. Imaging, 2016, pii S1936 – 878x (16)

30536 – 8 [Epub ahead of print].

Ανασκοπήσεις

αθηρολογία Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017                                                                                                                                      32

Comments on the 2016 ESC guidelines on cardiovascular disease prevention

in clinical practice

Ilias Tirodimos
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Summary

This is an article focusing on some important and critical points of the 2016 European Society of Cardiology

(ESC) guidelines on cardiovascular disease prevention in critical practice: who will benefit from the use of

SCORE charts, the time doctor spends on clinical evaluation of patient, the use of imaging techniques and

prevention for the patient with cancer. The final aim is to comment on the appropriateness of the guidelines

and on the proper use of them by every doctor dealing with cardiovascular prevention.
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