
Ο Rose τόνισε ότι ο θεραπευτικός 
στόχος θα πρέπει να αφορά 
ά τομα που έχουν αυξημένο 

κίν δυνο να εμφανίσουν κάποια ανεπι-
θύμητη έκβαση που αφορά στην υγεία 
τους, παρά άτομα με ένα μεμονωμένο 
παράγοντα κινδύνου, όπως για παρά-
δειγμα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης 
πλάσματος. 

Στην περίπτωση της στεφανιαίας νόσου, 
η πρακτική αντιμετώπισης που έχει ανα-
πτυχθεί περιλαμβάνει την εκτίμηση του 
κινδύνου του στεφανιαίου ασθενή κατά 
τη στιγμή της φαρμακευτικής θεραπευτικής 
προσέγγισης.

Το επιχείρημα του Rose, ότι η στρατηγική 
της θεραπευτικής προσέγγισης που βασί-
ζεται στο πληθυσμό μπορεί να μειώσει 
περισσότερο τους θανάτους από στεφανιαία 
νόσο από ότι η στρατηγική της φαρμακευ-
τικής θεραπείας μεμονωμένου παράγοντα 
κινδύνου, θα πρέπει ίσως να επανεκτιμηθεί 
τώρα που η ιατρική θεραπεία της στεφανι-
αίας νόσου έχει συμπεριλάβει στρατηγικές 
εκτίμησης υψηλού κινδύνου. 

Ιατρικές στρατηγικές 
για τη στεφανιαία νόσο

Την εποχή που ο Rose διατύπωνε τα πα-
ραπάνω επιχειρήματα, η συνήθης κλινική 
πρακτική ήταν να θεραπεύονται άτομα με 
επίπεδα χοληστερόλης πάνω από ένα ορι-
σμένο όριο (ο Rose είχε προτείνει το όριο 
των 6,2mmol/l). Σήμερα, χρησιμοποιείται 
η στρατηγική εκτίμησης του κινδύνου του 
στεφανιαίου ασθενή κατά τη στιγμή της διά-
γνωσης της νόσου (βασικός καρδιαγγειακός 
κίνδυνος). Προτείνεται θεραπεία σε άτομα 
με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ο 
καρδιαγγειακός κίνδυνος υπολογίζεται με 
βάση αλγόριθμους που περιλαμβάνουν 
την ηλικία, το φύλο, τις καπνιστικές συ-
νήθειες, την αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα 
της χοληστερόλης και άλλες επιβλαβείς 
συνήθειες και παθολογικές καταστάσεις. 
Αυτό σημαίνει ότι τα υπολιπιδαιμικά φάρ-
μακα (συνήθως στατίνες) προτείνονται σε 
όλους τους ασθενείς με προυπάρχουσα 
στεφανιαία νόσο, αφενός επειδή αυτή η 
ομάδα ασθενών εμφανίζει αυξημένο καρ-
διαγγειακό κίνδυνο, ανεξάρτητα από τα 

επίπεδα της ολικής χοληστερόλης ή των 
άλλων λιπιδίων και αφετέρου επειδή έχει 
δειχθεί ότι η θεραπεία με στατίνες μειώνει 
τα στεφανιαία συμβάματα σε αυτή την 
ομάδα ασθενών, ακόμη και με φυσιολο-
γικά επίπεδα χοληστερόλης. Τα νεότερα 
φάρμακα, όπως οι στατίνες, εμφανίζουν 
υψηλό θεραπευτικό όφελος και λιγότερες 
ανεπιθύμητες δράσεις σε σχέση με παλαι-
ότερες ουσίες. 

Η θεραπευτική σύσταση για άτομα 
χωρίς στεφανιαία νόσο ποικίλλει, αλλά 
πάντοτε περιλαμβάνει την εκτίμηση του 
βασικού καρδιαγγειακού κινδύνου. Στη 
Νέα Ζηλανδία, οι οδηγίες αντιμετώπισης 
προτείνουν τη χορήγηση στατινών όταν ο 
καρδιαγγειακός κίνδυνος εκτιμάται ίσος ή 
μεγαλύτερος του 15% κατά την επόμενη 
δεκαετία, ανεξάρτητα από τα επίπεδα των 
λιπιδίων. Ο θεραπευτικός στόχος για τα 
λιπίδια ποικίλλει στις διάφορες οδηγίες, 
σε συνάρτηση πάντα με το επίπεδο του 
εκτιμούμενου βασικού καρδιαγγειακού 
κινδύνου, με χαμηλότερα επίπεδα χοληστε-
ρόλης για τα άτομα υψηλού κινδύνου.
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Τα τελευταία χρόνια η διαγνωστική προσέγγιση 
της στεφανιαίας νόσου έχει γίνει ιδιαίτερα ακριβής. 
Ωστόσο, το ερώτημα που έχει προκύψει είναι 
κατά πόσο η δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης 
του στεφανιαίου κινδύνου έχει επηρεάσει τις 
στρατηγικές για την πρωτοπαθή και δευτεροπαθή 
πρόληψη της στεφανιαίας νόσου. Πριν από 
είκοσι χρόνια, ο Geoffrey Rose, χρησιμοποιώντας 
το παράδειγμα της αρτηριακής πίεσης και της 
χοληστερόλης, έδειξε ότι η μετακίνηση της 
καμπύλης κατανομής ενός μονάχα παράγοντα 
κινδύνου κατά μικρό ποσοστό έχει μεγαλύτερη 
επίδραση στη θνητότητα συγκριτικά με τη 
θεραπεία εναντίον του ίδιου παράγοντα.

Εικόνα 1. Η συγκέντρωση της χοληστερόλης 
στο πλάσμα, ένας από τους πολλούς παράγοντες 
κινδύνου για τη στεφανιαία νόσο.



Η εκτίμηση των διαφόρων 
στρατηγικών 

Οι συγγραφείς αυτού του άρθρου προ-
σπάθησαν να επανεκτιμήσουν την πρό-
ταση του Rose, συγκρίνοντάς τη με τις 
στρατηγικές εκτίμησης του βασικού κιν-
δύνου, όπως προτείνονται στις τρέχουσες 
κατευθυντήριες οδηγίες. Συγκεκριμένα, 
συνέκριναν τον αριθμό των θανάτων που 
θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί στον 
Καναδά με τρεις διαφορετικές στρατηγικές 
αντιμετώπισης:

• Στρατηγική υγείας στον πληθυσμό: 
ελάττωση των επιπέδων της χοληστερό-
λης ομοιόμορφα στο σύνολο του πλη-
θυσμού

• Θεραπευτική στρατηγική μεμονωμένου 
παράγοντα κινδύνου σε υψηλά επίπεδα: 
θεραπεία ατόμων με επίπεδα ολικής χο-
ληστερόλης >6,2mmol/l με στατίνες (η 
πρωτότυπη σύγκριση του Rose)

• Θεραπευτική στρατηγική υψηλού καρ-
διαγγειακού κινδύνου: θεραπεία ατόμων 
σε υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν στεφα-
νιαία ή άλλη καρδιαγγειακή νόσο.

Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν τις συ-
στάσεις από τις Εθνικές Κατευθυντήριες 
Οδηγίες για την πρόληψη των καρδιαγγει-
ακών νοσημάτων της Νέας Ζηλανδίας ως 
ένα παράδειγμα θεραπευτικής προσέγγι-
σης ατόμων που βασίζεται στην εκτίμηση 
του βασικού καρδιαγγειακού κινδύνου. 
Η μείωση των στεφανιαίων συμβαμάτων 
στον καναδικό πληθυσμό εκτιμήθηκε με 
βάση τις τρεις διαφορετικές στρατηγικές, 
με τη βοήθεια του Καναδικών Εθνικών 
Υπηρεσιών Υγείας για την επιβίωση. Ο 
πληθυσμός της μελέτης αποτελείτο από 
6.760 ενήλικες. Η μελέτη περιελάμβανε 
βιοφυσικές μετρήσεις όπως αρτηριακή 
πίεση, ύψος, βάρος και λιπίδια αίματος. 
Περισσότερα δεδομένα για τις μεθόδους 
της μελέτης υπάρχουν στη ιστοσελίδα 
bmj.com.

Η έκβαση των διαφορετικών 
στρατηγικών 

Η κατανομή της συγκέντρωσης της ολι-
κής χοληστερόλης (μέση τιμή 5,0mmol/l) 
σε Καναδούς ηλικίας μεταξύ 20 και 74 
χρόνων το 1990 φαίνεται στην εικόνα 1. 
Συνολικά, το 11,1% του ελεγχόμενου πλη-
θυσμού εμφάνιζε επίπεδα χοληστερόλης 
άνω των 6,2mmol/l, ποσοστό ελαφρώς 
μικρότερο του 12,9% που θα θεραπεύο-
νταν σύμφωνα με τη στρατηγική υψηλού 
καρδιαγγειακού κινδύνου στις Οδηγίες της 
Νέας Ζηλανδίας (από το οποίο το 66% είχε 
ολική χοληστερόλη <6,6mmol/l).

Στον πίνακα 1 φαίνεται ότι, σύμφωνα 
με τη στρατηγική υγείας στον πληθυσμό, 
η μείωση των επίπεδων της ολικής χολη-
στερόλης σε κάθε άτομο του πληθυσμού 
κατά 2%, θα οδηγούσε σε 5.160 λιγότε-
ρους θανάτους από στεφανιαία νόσο για 
περίοδο 10 χρόνων (ή 42 θάνατοι ανά 
100.000 άτομα). Η θεραπευτική στρατη-
γική μεμονωμένου παράγοντα κινδύνου 
και η θεραπευτική στρατηγική υψηλού 

καρδιαγγειακού κινδύνου, με 100% συμ-
μόρφωση, θα προλάμβαναν 15.500 και 
35.800 θανάτους αντίστοιχα (125 και 290 
θανάτους ανά 100.000) για 10 χρόνια.

Αφού η αποτελεσματικότητα των τριών 
στρατηγικών αντιμετώπισης ποικίλλει και 
εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα 
της κάθε μιας στρατηγικής υγείας, αλλά 
και από τη συμμόρφωση στη θεραπεία, 
οι συγγραφείς εκτίμησαν επίσης τη μείωση 
των επιπέδων της ολικής χοληστερόλης 
στον πληθυσμό με βάση τη συμμόρφωση 
στη θεραπεία για ισοδύναμους αριθμούς 
θανάτων στη διάρκεια περιόδου 10 χρό-
νων. 

Μία πληθυσμιακή στρατηγική που θα 
επιτύγχανε ελάττωση κατά 2% στα επίπεδα 
της χοληστερόλης του συνολικού πληθυ-
σμού (ποσοστό ανάλογο με αυτό που δια-
πιστώθηκε στη μελέτη MONICA) θα μείωνε 
κατά τον ίδιο αριθμό τους θανάτους με τη 
στρατηγική του βασικού υψηλού κινδύνου 
και συμμόρφωση 16% στις στατίνες και με 
τη στρατηγική μεμονωμένου παράγοντα 
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Εικόνα 2. Η συγκέ-
ντρωση της ολικής χο-
ληστερόλης σε πλη-
θυσμούς που μελε-
τήθηκαν με τη χρήση 
τριών διαφορετικών 
στρατηγικών. Στοι-
χεία βασισμένα σε 
Καναδούς, ηλικίας 20-
74 ετών στα 1990.πο
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Στρατηγική υγείας στον πληθυσμό

Στρατηγική μεμονωμένου παράγοντα 
κινδύνου

Στρατηγική υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΠΟΤΕλEΣΜΑΤΑ ΤΡΙωΝ ΣΤΡΑΤΗγΙΚωΝ ΠΡΟλΗψΗΣ ΤωΝ ΘΑΝΑΤωΝ ΑΠΟ ΣΤΕφΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ  
γΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 10 ΕΤωΝ ΠΟΥ ΕφΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΠλΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΗλΙΚΙΑΣ 20-74 ΕΤωΝ. 

 Ποσοστό (%) του πληθυσμού  Αριθμός θανάτων 
 υψηλού κινδύνου που έλαβε θεραπεία που αποφεύχθηκαν*
Στρατηγική Ποσοστό (%) του πληθυσμού                   ανά 100.000
 που έλαβε θεραπεία <0,1% 0,1-0,99% 1-10% >10% >10 χρόνια πληθυσμού
Πληθυσμιακής 
υγείας (Rose) 12.300.000 (100) 55,1 (100,0) 20,2 (100,0) 20,4 (100,0) 4,4 (100,0) 5.160 42

Υψηλού 
καρδιαγγειακού 
κινδύνου 1.590.000 (12,9) 0,1 (0,0) 2,2 (1,4) 64,0 (40,5) 33,8 (100,0) 35.800 290

Μεμονωμένου 
παράγοντα κινδύνου 1.370.000 (11,1) 4,0 (0,8) 27,4 (15,1) 54,0 (29,5) 14,7 (37,5) 15500 125

*100% αποτελεσματικότητα στον πληθυσμό για τις στρατηγικές μεμονωμένου παράγοντα κινδύνου και υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου και 2% μείωση της χοληστερόλης για τη στρατηγική Rose.



κινδύνου με συμμόρφωση 30%.
Η θεραπευτική στρατηγική υψηλού καρ-

διαγγειακού κινδύνου είναι μια μέθοδος με 
μεγαλύτερη διακριτική δυνατότητα ως προς 
την εκτίμηση θανατηφόρων συμβαμάτων 
από στεφανιαία νόσο, σε σύγκριση με τη 
στρατηγική που βασίζεται μόνο στα υψηλά 
επίπεδα χοληστερόλης. 

Ο μέσος κίνδυνος θανάτου ήταν υψη-
λότερος στα άτομα που αντιμετωπίστη-
καν με βάση τη στρατηγική εκτίμησης του 
καρδιαγγειακού κινδύνου για κάθε εύρος 
τιμών ολικής χοληστερόλης συγκριτικά 
με τις άλλες δύο στρατηγικές μείωσης 
της επίπτωσης της στεφανιαίας νόσου. Για 
παράδειγμα, άτομα που θεραπεύονται 
με βάση τις οδηγίες της Νέας Ζηλανδίας 
και είχαν επίπεδα ολικής χοληστερόλης 
≥4mmol/l εμφάνιζαν υψηλότερο κίνδυνο 
για θάνατο από στεφανιαία νόσο σε σχέση 
με το γενικό πληθυσμό που εμφάνιζε το 
υψηλότερο επίπεδο τιμών χοληστερόλης 
(>8mmol/l).

Ο πίνακας 1 δείχνει επίσης ότι όταν χρη-
σιμοποιήθηκε η εκτίμηση κινδύνου κατά 
το πρότυπο της μελέτης Framingham, ο 
κίνδυνος για στεφανιαία νόσο υπολογί-
σθηκε ως μέτριος. 

Πάνω από το μισό του καναδικού πλη-
θυσμού είχε λιγότερο από 0,1% κίνδυνο 
για θάνατο από στεφανιαία νόσο στα 10 
χρόνια (που αφορά το 0,5% των συνολι-
κών θανάτων), ενώ σχεδόν το σύνολο των 
ατόμων (99,9%) που ταυτοποιήθηκαν με 
βάση τη στρατηγική εκτίμησης του βασικού 
καρδιαγγειακού κινδύνου είχαν κίνδυνο 
1% ή μεγαλύτερο για θάνατο από στε-
φανιαία νόσο (που αφορά το 99,4% των 
συνολικών θανάτων). 

Ο ρόλος της στρατηγικής  
του υψηλού αρχικού  
καρδιαγγειακού κινδύνου

Η σύγχρονη στρατηγική που στοχεύει 
στη θεραπεία ατόμων με αυξημένο καρ-
διαγγειακό κίνδυνο, όπως αναφέρεται στις 
Οδηγίες της Νέας Ζηλανδίας, είναι δυνητικά 
διπλάσια αποτελεσματική για την ελάττωση 
των θανάτων από στεφανιαία νόσο συγκρι-
τικά με την πρακτική του να θεραπεύουμε 
άτομα με υψηλά επίπεδα χοληστερόλης. 
Η στρατηγική που βασίζεται στην εκτίμηση 
του κινδύνου με αποδεκτή συμμόρφωση 
στη θεραπεία με στατίνες έχει ένα σημαντικό 
ρόλο στη βελτίωση της επίπτωσης της στε-
φανιαίας νόσου στον καναδικό πληθυσμό. 
Η στρατηγική αυτή είναι αποτελεσματική 
γιατί στοχεύει στην ομάδα ατόμων η οποία 
αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ποσοστό του 
συνολικού πληθυσμού που κινδυνεύει να 
εμφανίσει στεφανιαία νόσο και χρησιμο-

ποιεί ως θεραπεία τις στατίνες, που έχουν 
υψηλό σχετικό όφελος. 

Ο πληθυσμός που αποτέλεσε το στόχο 
των οδηγιών της Νέας Ζηλανδίας είναι ελα-
φρά μεγαλύτερος από αυτόν που υπήρξε 
ο στόχος της στρατηγικής της αυξημένης 
χοληστερόλης. 

Ωστόσο, η πρώτη ομάδα συμμετέχει πο-
λύ περισσότερο στο συνολικό πληθυσμό 
που διατρέχει κίνδυνο. 

Ποια στρατηγική πρέπει 
να υιοθετήσουμε; 

Στον Καναδά, περισσότερο από το μι-
σό του πληθυσμού, ηλικίας από 20 έως 
74 ετών, διατρέχει πολύ μικρό κίνδυνο 
θανάτου από στεφανιαία νόσο (κίνδυνος 
<0,1 σε διάστημα 10 ετών). Κάθε πα-
ρέμβαση σε αυτόν τον πληθυσμό θα έχει 
μικρή επίπτωση στη συνολική υγεία του 
πληθυσμού. 

Πληροφορίες από άλλους παράγοντες 
κινδύνου -όπως η ηλικία, το φύλο, η αρ-
τηριακή πίεση και το κάπνισμα- πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για να εκτιμάται ο 

αρχικός κίνδυνος στεφανιαίας νόσου, ανε-
ξάρτητα από το εάν η εκτίμηση γίνεται 
για να αξιολογηθεί η υγεία του πληθυ-
σμού ή για την ανάπτυξη θεραπευτικών 
στρατηγικών (υψηλός αρχικός κίνδυνος). 
Μια τέτοια εκτίμηση αρχικού κινδύνου 
μπορεί να βοηθήσει στον υπολογισμό 
του πιθανού οφέλους του πληθυσμού 
από παρεμβάσεις σε ομάδες υψηλού και 
μειωμένου κινδύνου. 

Σκόπιμα αποφύγαμε να αναφέρουμε ποια 
στρατηγική, του πληθυσμού ή του αρχικού 
κινδύνου, είναι δυνητικά αποτελεσματικό-
τερη για τη μείωση της στεφανιαίας νόσου. 
Τα αποτελέσματα από μερικές, πρόσφατες 
μελέτες δείχνουν ότι η παραπάνω σύγκριση 
δεν είναι απλή. 

Οι Emberson και συνεργάτες ανέφεραν 
ότι η στρατηγική του πληθυσμού που 
μειώνει την ολική χοληστερόλη και την 
υπέρταση κατά 10% είναι ωφελιμότερη 
από την αγωγή των ατόμων με στατίνες. 
Ωστόσο, απέκλεισαν από τη μελέτη τους 
άτομα με προϋπάρχουσα στεφανιαία νό-
σο, τα οποία ευθύνονται για το 35% των 
προβλεπόμενων θανάτων στη μελέτη μας. 
Επίσης, φαίνεται πολύ αισιόδοξη μια μεί-
ωση της ολικής χοληστερόλης της τάξης 
των 10%. 

Μεγάλοι πληθυσμοί σε βιομηχανικές 
κοινωνίες δεν έχουν επιτύχει μια τέτοια 
μείωση. Οι Wald και Law αναφέρουν ότι 
η επίπτωση της στεφανιαίας νόσου θα 
μπορούσε να μειωθεί κατά 80% εάν όλοι 
όσοι υπερέβαιναν το 55ο έτος της ηλικίας 
έπαιρναν ένα «πολυδισκίο» με έξι φάρ-
μακα σε μικρή δόση (μεταξύ των οποίων 
και μια στατίνη). 

Η μείωση στην επίπτωση της στεφανιαίας 
νόσου που θα προέκυπτε από την παρα-
πάνω στρατηγική συνδέεται ασφαλώς με 
τη συμμόρφωση του πληθυσμού στην 
αγωγή. Η συμμόρφωση ποικίλλει σημα-
ντικά μεταξύ των ομάδων και συχνά είναι 
δύσκολο να υπολογισθεί. 

Τόσο οι στρατηγικές που απευθύνο-
νται στον πληθυσμό όσο και αυτές που 
εστιάζουν στους παράγοντες κινδύνου 
έχουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των 
θανάτων από στεφανιαία νόσο. Μια λογική 
προσέγγιση για τη μείωση των θανάτων 
θα συμπεριλάμβανε τόσο μια στρατηγική 
υψηλού αρχικού κινδύνου όσο και μια 
στρατηγική υγείας του πληθυσμού για 
πληθυσμούς μετρίου αρχικού κινδύνου. 
Τα όρια εφαρμογής αυτών των στρατηγι-
κών καθορίζονται εν πολλοίς και από το 
κόστος εφαρμογής τους. 
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δείχνει ότι ο κίνδυνος της στεφανιαίας νό-
σου είναι μικρός στον καναδικό πληθυσμό. 
Αυτό σημαίνει ότι οι ιατρικές παρεμβάσεις 
με υψηλό σχετικό όφελος (όπως οι στα-
τίνες) σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου 
μπορεί να έχουν ένα σημαντικό ρόλο για 
τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. 
Aντίθετα, οι στρατηγικές υγείας που στο-
χεύουν την πλειοψηφία του πληθυσμού 
(άτομα με χαμηλό κίνδυνο στεφανιαίας 
νόσου) έχουν μικρή επίδραση στην υγεία 
του πληθυσμού, επειδή ακριβώς ο κίνδυ-
νος νόσου είναι μικρός. 

Ο Rose ήταν επικριτικός για το ότι η ια-
τρική στρατηγική της εποχής του εστίασε 
στα υψηλά επίπεδα παραγόντων κινδύνου. 
Έκτοτε αναπτύχθηκαν αναλυτικά εργαλεία, 
όπως ο αλγόριθμος κινδύνου Framingham, 
τα οποία χρησιμοποιούν πολλαπλούς 
παράγοντες κινδύνου ώστε να αποτυπωθεί 
ακριβέστερα ο αρχικός κίνδυνος για τη 
υγεία του πληθυσμού. Το αποτέλεσμα 
είναι η βελτιωμένη αποτελεσματικότητα 
της φαρμακευτικής αγωγής για την πρό-
ληψη και την αντιμετώπιση της στεφανιαίας 
νόσου. 
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