
Προληπτική Ιατρική 

«Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν», 
                                            Ιπποκράτης ( 460 π.Χ.-360 π.Χ.) 

 
* Όταν αποφεύγουν τις μακρινές σκέψεις (δεν 

προνοούν) , τότε δε μπορούν να αποφεύγουν τις 

κοντινές στενοχώριες*  
                                                    Κομφούκιος (551 π.Χ. – 479 π.Χ.)  



Γιατί η πρόληψη των καρδιαγγειακών 

νοσημάτων είναι σημαντική; 

 



Γιατί η πρόληψη των καρδιαγγειακών 

νοσημάτων είναι σημαντική; 

 

 Είναι συνήθη, προκαλούν θάνατο ή αναπηρία και την εξάντληση 
πόρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα κάπου 
αλλού.  

 

 Όταν εμφανίζονται τα συμπτώματα η νόσος είναι συνήθως 
προχωρημένη. 

 

 Ο θάνατος λόγω ΟΣΣ και το εγκεφαλικό επεισόδιο συνήθως 
συμβαίνουν ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση – η ζωή μπορεί 
να αλλάξει σε μια στιγμή. 

 

 Τα καρδιαγγειακά νοσήματα σχετίζοναι σημαντικά με τον τρόπο 
ζωής μας και στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να 
προληφθούν. 

 



Οι σταθμοί της προληπτικής 
καρδιολογίας:  

παρελθόν – παρόν - μέλλον 

4ο αι. π.Χ. 1950 μ.Χ. 1970 μ.Χ. 1990 μ.Χ. 2010 μ.Χ. 



W.A. Argelander (1799-1875),  

Astronomer 7 June 1840 – 2 January 1861 
Prussian Royalty 

House of Hohenzollern 

                                                            

   

Frederick William III 

   Prince Albert of Prussia 

Frederick William IV 

"About the Proper Motion of the Solar System".  

Frederick William IVKing of Prussia 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wappen_Deutsches_Reich_-_K%C3%B6nigreich_Preussen_(Grosses).png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/FriedrichWilhelmIV.jpg


19oς αιώνας: 

          Αναγνώριση αθηροσκλήρωσης 

20ος αιώνας: 
 
    Marchand 1904 :  Εισήγαγε τον όρο ¨αθηροσκλήρωση¨ 

 
    Ignatowski 1908: Πειραματική αθηροσκλήρωση και       

     χοληστερόλη 
 
    Anitchkov 1913:    Αθηροσκλήρωση και κουνέλια 
 
    Gofman 1950:      Απομόνωση LDL-C και σχέση με στεφανιαία    

      νόσo 
 



Οι σταθμοί της προληπτικής καρδιολογίας:  
παρελθόν – παρόν - μέλλον 

4ο αι. π.Χ. 1950 μ.Χ. 1970 μ.Χ. 1990 μ.Χ. 

Κάπνισμα, 
Διατροφή 

Αναγνώριση των παραγόντων 
κινδύνου, ως μέσο πρόληψης …  

Υπέρταση, 
διαβήτης, 

δυσλιπιδαιμίες. 

Φλεγμονή, καθιστική 
ζωή, περιβάλλον,γονίδια 

2010 μ.Χ. 

Χρειάστηκε να περάσουν 20 αιώνες για να 

   αναγνωριστούν από την επιστημονική 

κοινότητα  

   οι παράγοντες  κινδύνου και η αντιμετώπιση 

τους  

   ως μέσο πρόληψης της καρδιαγγειακής νόσου 



 
Στρατηγική για τη μείωση του φορτίου της στεφανιαίας νόσου / Η 
συμβολή της μελέτης του Framingham 
 



Concept of cardiovascular 
“risk factors” 

Kannel et al, Ann Intern Med 1961 

Age, sex, hypertension, hyperlipidemia, smoking, diabetes, 

(family history), (obesity) 



Η ιστορία ξεκίνησε από την «μελέτη των 7 
Χωρών» 
1975: How to eat well and stay well the Mediterranean way.  
Ancel Keys (1904-2004) 



Ιαπωνία 

Κρήτη 



 

Πόσο είναι το όφελoς 

από την  πρόληψη; 

 







Τάσεις στη θνησιμότητα λόγω στεφανιαίων 
νοσημάτων σε άνδρες <65 στη Δ.Ευρώπη  

1980-2006 



 







Οι Ιατρικοί Μύθοι / Δόγματα ¨Πεθαίνουν¨ Δύσκολα 

 Σοβαρή αθηροσκλήρωση: συνοδεύει την ηλικία και είναι αναπόφευκτη  

  

 Φυσιολογική συστολική ΑΠ: 100 συν τα έτη ηλικίας. 

 

        --II--         χοληστερόλη:  έως 300 mg/dl 

 

 Θεραπεία αρτηρ. υπέρτασης  μόνον όταν υπάρχουν συμπτώματα.  

 

 Συστολική  πίεση 140 ως 160 και διαστολική 90 ως 104 είναι ήπια υπέρταση, 
δεν αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή ΑΕΕ και δεν χρειάζεται θεραπεία. 

 

 Η χοληστερόλη αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή ΑΕΕ σε άτομα με τιμές 
240-260 mg/dl και υψηλότερα.. 

 

        

                      



 



 



Τα μοντέλα κινδύνου 

Η ανάγκη για την ολιστική προσέγγιση 
του καρδιαγγειακού κινδύνου … 





Εκτίμηση από το 

μοντέλο του… 

Παρατηρηθείς 

αριθμός ΚΑ 

θανάτων σε … 

Λόγος 

   

Framingham Northern Europe 1.04 

Framingham Southern Europe 1.92 

Framingham Japan 4.54 

Japan Framingham 0.09 

Japan Northern Europe 0.06 

Japan Southern Europe 0.20 

 

 

Menotti A, et al, Heart 2000 

Σύγκριση εκτιμούμενων / παρατηρηθέντων θανάτων 

ΣΝ με βάση τα (10ετή) μοντέλα κινδύνου από 

διάφορες περιοχές του πλανήτη (Μελέτη 7 Χωρών) 

! 

! ! ! 

! 

! ! ! 

! ! ! 



The most known risk models 

 Framingham Score Sheet (1980s) 
 The “Dundee risk function”  (1991) 
 The Italian RIFLE pooling Project (1994) 
 The Bogalusa Heart Study (1995) 
 The PROCAM - Prospective Cardiovascular Munster (1998) 
 The British Regional Heart Study - BRHS (2000) 
 The Cardiovascular Event Reduction Tool–CERT (2000)  
 The Greek CARDIO2000 (2002) 
 The INTERHEART Study model (2003)  
 The ESC SCORE project (2003) 
 The Italian RISKARD 2005 (2006) 



Το SCORE project - ESC 

Η υπερεκτίμηση του καρδιαγγειακού 
κινδύνου από το μοντέλο του Framingham 
όσον αφορά διάφορες ευρωπαϊκές χώρες 
οδήγησε την ESC να αναθεωρήσει τη 
στρατηγική της … 

 

 Το 2000 η ESC μελέτησε δεδομένα από 12 χώρες, 
και πρότεινε μοντέλο κινδύνου, χωρίζοντας τους 
πληθυσμούς σε  χαμηλού και υψηλού κινδύνου. 



 The low risk chart should 

be used in Belgium, France, 

Greece, Italy, Luxembourg, 

Spain, Switzerland and 

Portugal; the high risk chart 

should be used in all other 

countries of Europe 

Figure 2.  

The new European Risk Chart 

based on SCORE data. For low 

CVD risk regions based on total 

cholesterol.  

Conroy et al, Eur Heart J, 2003, 

24:987-1003 

www.escardio.org 



Περιορισμοί των Πινάκων Framingham 

 

• Υπολογίζουν μέση τιμή κινδύνου 

• Η αξιοπιστία τους σε άλλους πληθυσμούς δεν είναι δεδομένη 

• Bασίζονται σε μετρήσεις που έγιναν αρκετά παλαιότερα 

• Βασίζονται σε μεμονωμένες μετρήσεις σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

(dilution bias?) 

• Δεν συνεκτιμούν όλους τους παράγοντες κινδύνου 

• Υποεκτιμούν συστηματικά τον κίνδυνο που επισύρει η παρουσία ενός 

παράγοντα κινδύνου με μεγάλη βαρύτητα 

        Εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου  

                      

 



Η Ελλάδα του πριν…   (…-1960) 

http://www.adslgr.com/forum/attachment.php?attachmentid=7994&d=1146531419
http://www.adslgr.com/forum/attachment.php?attachmentid=7995&d=1146531491


Greek Data 

Two cohorts from the Seven Countries Study (1960s) 
 

Aravanis C, Korcondilas A, Dontas A. et al. Circulation 1970 

Few local studies (1960s – 1980s) 
 

Κατσαβοχρήστος Σ, Μυζάλης Α, και συν. Ελλην Καρδιολ Επ 1977 

Κριτσίκης Σ, Βυσσούλης Γ και συν. Αρχ Ιατρ Ετ 1981  

Kalandidi A, Tzonou A, et al. Int J Epidemiol 1992 

Andrikopoulos G, Richter D, et al, Eur Heart J 2002 

“ATHENS Study”                  Moulopoulos SD, Adamopoulos PN, et al. Am J Epidemiol 1987 

 

 The “EPIC” Study (2000s)     Trichopoulou A et al. NEJM 2003  

 CARDIO2000 study:         Epidemiological Study 

 ATTICA study:                 Epidemiological Study(2000…) 

 GREECS study:             The GREEK Acute Coronary Syndromes Study  «GREECS Study» 

 ΙΚΑRIA study:                Epidemiological Study(2009…) 

    

 

 

 



Εφαρμογή του μοντέλου SCORE σε 
ελληνικά δεδομένα.  
Το HellenicSCORE 



To Hellenic Risk Chart 
βασισμένο στη 
μεθοδολογία του SCORE  
μοντέλου, και 
χρησιμοποιώντας του 
συντελεστές από΄τις 
χώρες χαμηλού 
κινδύνου.   

(Panagiotakos DB, 
Fitzgerald A, Pitsavos C, 
et al., Hellenic J Cardiol 
2007).  





 



 study: study:  

study: 



 

Προκλήσεις στην Πρωτογενή Πρόληψη: 

Αναγνώριση των Ατόμων εν Κινδύνω 



Οι σταθμοί της προληπτικής 
καρδιολογίας:  

παρελθόν – παρόν - μέλλον 

4ο αι. π.Χ. 1950 μ.Χ. 1970 μ.Χ. 1990 μ.Χ. 

Κάπνισμα, 
διατροφή. 

Αναγνώριση των παραγόντων 
κινδύνου, ως μέσο πρόληψης …  

Υπέρταση, 
διαβήτης, 

δυσλιπιδαιμίες. 

Φλεγμονή, καθιστική 
ζωή, περιβάλλον,γονίδια 

2010 μ.Χ. 



 

Διαβάθμιση Καρδιαγγειακού Κινδύνου: 

Η Γκρίζα Ζώνη 

Bιοδείκτες  

ή  

Απεικονιστικές Τενικές; 



Ερωτήματα που αφορούν τα μοντέλα 
κινδύνου 

Στα μοντέλα κινδύνου πρέπει να προστεθούν; 

 
 νέοι βιο-δείκτες (π.χ., CRP, IL-6 κλπ)  

 απεινονιστικές τεχνικές (IMT, Ca score, multi-slice CT) 

 γονίδια 

 περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 

 διατροφικές συνήθειες 

 σωματική δραστηριότητα 

 κοινωνικο-επίπεδο 

 ... 

 

 

 



 

Φλεγμονή, Αστάθεια της Πλάκας και Ρήξη: 

Από τα Αφρώδη Κύτταρα στη Πήξη της Πλάκας 



 



 



 



Αναζητώντας την υποκλινική  
αθηροσκλήρωση… 

 

  

 H ύπαρξη της νόσου … 

 

         αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου        
 εκδήλωσης καρδι/κών επεισοδίων   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 



Μήπως το «μυστικό» κρύβεται 
στα γονίδια; 

 Πολλοί έχουν ασχοληθεί μέχρι τώρα με την 
διερεύνησης της σχέσης διαφόρων 
πολυμορφισμών με την πιθανότητα 
εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. 
 Ο McCarthy και συν. (2004), σε μια μετανάλυση 

διερεύνησε τη σχέση 31 γονιδίων με την 
πιθανότητα εμφάνισης ΚΑΑ νόσου. 

 25 από αυτά τα γονίδια δεν είχαν 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση, όταν 
λήφθηκαν υπόψη και άλλοι 
συμπαράγοντες. 



 





 



Οι παράγοντες κινδύνου 
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση  
(ATTICA Study) 

Year of examination 5-year 

incidence 
Males 2001 2006 2001-2006 

Study’s participants, n 1514 1044 

Prevalence (%) of: 

Hypertension 36.6 46.5 8.8 per 100 

Hypercholesterolemia 39.9 57.2 23.7 per 100 

Diabetes 8.0 12.8 5.8 per 100 

Obesity 20.8 20.1 21.8 per 100 

Smoking (current) 47.2 38.9 16.8 per 100 

Physical inactivity 58.7 69.0 30.4 per 100 

Panagiotakos D, et al., Hel J Cardiol 2009 



Όμως … (μελέτη ΑΤΤΙΚΗ, 2001-2006) 

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα έχουμε 

474 νέους δυσλιπιδαιμικούς ανά 10000 
άνδρες και  

354 νέες δυσλιπιδαιμικές ανά 10000 
γυναίκες. 
900000 άνδρες και γυναίκες / έτος 

… 33% των ανδρών και 47% των γυναικών 
με γνωστές διαταραχές λιπιδίων δεν λάμβανε 
ουδεμία αγωγή (διαιτητική ή φαρμακευτική).  



Όμως … (μελέτη ΑΤΤΙΚΗ, 2001-2006) 

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα έχουμε 

116 νέους διαβητικούς ανά 10000 
άνδρες και  

106 νέες διαβητικές ανά 10000 
γυναίκες. 
330000 άνδρες και γυναίκες / έτος 

… περίπου το 10% των ανδρών και των 
γυναικών με γνωστές διαταραχές 
σακχάρου δεν λάμβανε ουδεμία αγωγή 
(διαιτητική ή φαρμακευτική).  

 



 



Τα αίτια της στεφανιαίας νόσου είναι γνωστά!!! 

 



 



 

 BMJ 2004;329:1447  

BMJ 2004;329:1447  



 

Μήπως το «μυστικό» κρύβεται στα γονίδια; 



Καρδιολογία 
(Θεραπεία και Πρόληψη) 

 O ρόλος της θεραπείας (aspirin, b-blockers,  ACE-I, statins) 
είναι τεράστιος 

 

 Οι πιο ακριβές παρεμβάσεις συνεισφέρουν πολύ λιγότερο  

 

 Οι εγχειρήσεις CABG εξηγούν το 5% της μείωσης των 
θανάτων (πολύ αργά, πολύ ακριβά, για πολύ λίγους)  

 

 

 

Θεραπεία: αποδίδεται το 25-55%  

  

Πρόληψη: αποδίδεται το 45-75%  

 

                   

…της μείωσης της 

        καρδιαγγειακής        

 θνησιμότητας 
   

 

της μείωσης της ΚΑ θνησιμότητας 

   



Καρδιολογία 
(Θεραπεία και Πρόληψη) 

 Τα τελευταία 30 χρόνια το προσδόκιμο της ζωής έχει αυξηθεί 
κατά 8 χρόνια. 

 

 Η καρδιολογία συνεισέφερε τα 6 από αυτά. 

 

 Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει ο υπ΄αριθμ. 1 δολοφόνος 

 

 Έχουμε καθυστερήσει τον καρδιαγγειακό θάνατο και 
μετατρέψαμε μιαν οξεία νόσο σε χρόνια 

 

 Έχουμε εκπαιδευθεί στη θεραπεία. Πρόσφατα, σχετικά, 
προσέξαμε την πρόληψη. 

 

 



Το μέλλον της προληπτικής 
καρδιολογίας 

2000 μ.Χ. 

Γονίδια, ενδιάμεσοι δείκτες (ΙΜΤ), 
συνολική αποτίμηση του κινδύνου 
(μοντέλα), … 

2020 μ.Χ. 

Βελτίωση των μοντέλων 
πρόβλεψης και εξέλιξης της 
πορείας της νόσου. Μετάβαση 
στην εξατομικευμένη πρόληψη … 
από τον πληθυσμό  άνθρωπο.  
Αναγνώριση του ρόλου της 
πρόληψης από την Πολιτεία. 
Εκπαίδευση.  



Οι στρατηγικές παρέμβασης 


