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Γιατί χρειάζεται να αναπτυχθεί στρατηγική
πρόληψης στην κλινική πράξη?
Η ΚΑΝ είναι το κύριο αίτιο πρόωρων θανάτων στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό αίτιο
αναπηρίας και συμβάλλει σημαντικά στην κλιμάκωση του κόστους της υγιειονομικής
περίθαλψης.
Η υποκείμενη αθηροσκλήρωση αναπτύσσεται ύπουλα κατά τη διάρκεια πολλών ετών
και συνήθως είναι προχωρημένη κατά το χρόνο εμφάνισης συμπτωμάτων.
Ο θάνατος απο ΚΑΝ είναι συχνά αιδνίδιος χωρίς να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος για
την παροχή φροντίδας και κατά συνέπεια πολλές θεραπευτικές παρεμβάσεις είναι είτε
μη εφαρμόσιμες, είτε παρηγορητικές
Η μαζική επίπτωση της ΚΑΝ σχετίζεται ιδιαίτερα με τον τρόπο ζωής και με
παράγοντες που μπορούν να υπόκεινται σε τροποποίηση
Η τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τη
θνησιμότητα και τη νοσηρότητα της ΚΑΝ ιδίως σε άτομα υψηλού κινδύνου.

2016 European Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice

Κατηγορία των συστάσεων
Κατηγορία
Σύστασης

Ορισμός

Προτεινόμενη
διατύπωση
χρήσης

Κατηγορία Ι

Αποδεικτικά στοιχεία και/ή γενική συμφωνία ότι μια
συγκεκριμένη θεραπεία ή διαδικασία είναι
ευεργετική,χρήσιμη,αποτελεσματικη

Συνίσταται

Κατηγορία ΙΙ

Αντικρουόμενα στοιχεία και/ή διάσταση απόψεων
σχετικά με τη χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα της
θεραπείας ή της διαδικασίας

Κατηγορία ΙΙα

Το επίπεδο της απόδειξης/γνώμη είναι υπέρ της
χρησιμότητας/αποτελεσμάτικότητας

Θα πρέπει να
συσταθεί

Κατηγορία ΙΙβ

Χρησιμότητα /αποτελεσματικότητα δεν είναι
πλήρως εμπεριστατωμένη

Θα μπορούσε να
συσταθεί

Κατηγορία ΙΙΙ

Γενική συμφωνία ότι η συγκεκριμένη θεραπεία ή
διαδικασία δεν είναι χρήσιμη/αποτελεσματική, και
σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι
επιβλαβής

Δεν συνιστάται

Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων
Επίπεδο Α

Δεδομένα που προέρχονται απο
τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ή
μεταναλύσεις

Επίπεδο Β

Δεδομένα που προέρχονται απο μία
τυχαιοποιημένη μελέτη ή μεγάλες
τυχαιοποιημένες μελέτες

Επίπεδο Γ

Συναίνεση γνώμης και /ή μικρές μελέτες ,
αναδρομικές μελέτες, μητρώα

The main targets
Targets and goals
Smoking

Diet
Physical activity
Body weight
Blood pressure

Lipids
LDL is the primary target
HDL-C

Triglycerides
Diabetes

Πότε πρέπει να υπολογίζουμε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο;
Συστάσεις

Class

Level

Η εκτίμηση του συστηματικού καρδιαγγειακού
κινδύνου συνίσταται σε άτομα υψηλου
κινδύνου. Π.χ άτομα με θετικό κληρονομικό
ιστορικο καρδιαγγειακής νόσου, οικογενής
υπερχοληστερημία, ύπαρξη παραγόντων
κινδύνουκάπνισμα, υψηλή ΑΠ,ΣΔ ,αυξημένα
λιπίδια ή συνοσυρότητες που αυξάνουν τον
καρδιαγγειακό κίνδυνο

I

C

Γενικά κρίνετε σκόπιμο να επαναλαμβάνεται η
αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου κάθε
5 χρόνια.

I

C

Η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου να
γίνετε σε άντρες >40 χρονών και σε γυναίκες >
50 χρονών ή σε μετα-εμμηνοπαυσιακές

IIb

C

Η συστηματική εκτίμηση του καρδιαγγειακού
κινδύνου σε άνδρες < 40 ετών και σε γυναίκες <
50 ετών με αρνητικό ατομικό ιστορικό δεν
συνίσταται

III

C

Υπολογισμός κινδύνου: πώς γίνεται;
Συστάσεις

Class

Level

Η εκτίμηση του ολικού καρδιαγγειακού
κινδύνου χρησιμοποιώντας μία κλίμακα
όπως η SCORE συνίσταται για όλους
τους ενήλικες >40 ετών, εκτός και αν
υπάρχει ήδη γνωστή καρδιαγγειακή
νόσος, νεφρική νόσος ή πολύ σημανικοί
μεμονωμένοι παράγοντες κινδύνου

Ι

C

• Χαμηλού έως μέτριου κινδύνου άτομα (δείκτης SCORE <5%) πρέπει να
προτείνονται μέτρα αλλαγής του τρόπου ζωής ώστε να διατηρήσουν χαμηλό το
επίπεδο κινδύνου
• Υψηλού κινδύνου (δείκτης SCORE ≥5% και <10%) εντατικά μέτρα αλλαγής του
τρόπου ζωής, και πιθανή έναρξη φαρμακευτικής αγωγής
• Πολύ υψηλού κινδύνου (δείκτης SCORE≥10%) αλλαγή τρόπου ζωής και έναρξη
φαρμακευτικής αγωγής απαιτούνται

SCORE chart

Χαμηλού κινδύνου χώρες είναι: Ανδόρα, Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία,
Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Ολλανδία,
Νορβηγία, Πορτογαλία, Αγ.Μαρίνος, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ην. Βασίλειο

Τροποποιητές του υπολογιζόμενου ολικού
καρδιαγγειακού κινδύνου
Οικογενενειακό ιστορικό

Συστάσεις

Class

Level

Η ύπαρξη του θετικού οικογενειακού ιστορικού Ι
σε πρώτου βαθμού συγγενείς συστήνεται ως
μέρος της εκτίμησης του καρδιαγγειακού
κινδύνου

C

Ο έλεγχος DNA για εκτίμηση του
καρδιαγγειακού κινδύνου δεν συστήνεται

B

ΙΙΙ

Εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου βάση του ψυχολογικού προφίλ
Συστάσεις

Class

Level

Χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, άγχος, κατάθλιψη
κοινωνική απομόνωση συμβάλλουν στον κίνδυνο εμφάνισης ΚΑΝ
και στην αρνητική πρόγνωση της.
Η αναγνώριση και η εκτίμηση των ανωτέρω χρησιμοποιώντας
σταθμισμένα ερωτηματολόγια πρέπει να εξετάζεται για να
αναγνωρίζονται πιθανά εμπόδια στην αλλαγή του τρόπου ζωής ή
στην συμμόρφωση στην φαρμακευτική αγωγή σε άτομα υψηλού
κινδύνου για ΚΑΝ ή με εγκατεστημένη ΚΑΝ

ΙΙa

B

Υγιεινοδιαιτητικές αλλαγές (gold standard)
Συστάσεις

Class

Level

Περιορισμός άλατος έως 5-6g/ημέρα

Ι

Α

Μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ σε 2030g την ημέρα στους άνδρες και σε 1020g την ημέρα στις γυναίκες

Ι

Α

Αύξηση της κατανάλωσης λαχανικών,
φρούτων και γαλακτομικών προϊόντων
χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά

Ι

Α

΄Μείωση του σωματικού βάρους σε ΔΜΣ
25kg/m2 και περίμετρο μέσης <94cm
(άνδρες) και <80cm (γυναίκες)

Ι

Α

Τακτική άσκηση, τουλάχιστον 30 λεπτά
μέτριας δυναμικής άσκησης 5 έως 7
ημέρες την εβδομάδα

Ι

Α

Smoking intervention
Στρατηγικές διακοπής του καπνίσματος
Συστάσεις

Class

Level

Συστήνεται η αναγνώριση όλων των καπνιστών I
και η παροχή επαναλαμβανόμενων συμβουλών
διακοπής που να περιλαμβάνει
συμβουλευτική θεραπεία, και θεραπεία
υποκατάστασης μενικοτίνη,βαρενικλίνη και
ιβουπριόνη ή σε συνδυασμό

A

Συστήνεται η διακοπή όλων των μορφών
καπνού καθώς είναι ισχυρός και ανεξάρτητος
παράγοντας ΚΑΝ

I

B

Συστήνεται η αποφυγή του παθητικού
καπνίσματος

I

B

Κάπνισμα
Τα 5 Α μπορούν να βοηθήσουν:
A-Ask

Συστηματικά αναγνωρίστε όλους τους
καπνιστές σε κάθε ευκαιρία

A-Assess

Αξιολογήστε το βαθμό εξάρτησης του
ατόμου και την ετοιμότητα του να
διακόψει το κάπνισμα

A-Advise

Χωρίς διακρίσεις, συμβουλέψτε όλους
τους καπνιστές να διακόψουν

A-Assist

Συμφωνήστε επί μιας στρατηγικής
διακοπής του καπνίσματος που να
περιλαμβάνει συμπεριφορική θεραπεία,
συμβουλευτική, θεραπεία
υποκατάστασης με νικοτίνη ή / και
φαρμακευτική παρέμβαση

A-Arrange

Ορίστε ένα χρονοδιάγραμμα για τις
επισκέψεις παρακολούθησης

Έλεγχος λιπιδίων


Η LDL-C αποτελεί τον κύριο στόχο. Υψηλές τιμές προάγουν την
αθηρωμάτωση. Η μείωση της μειώνει την ΚΑΝ



Χαμηλή HDL-C σχετίζεται με αυξημένο καρδιαγγειοκό κίδυνο. Η αύξηση
της HDL-C όμως δεν σχετίζεται με μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο
Η αλλαγή του τρόπου ζωής και των διατροφικών επιλογών συστήνονται ως
μέσο ελέγχου των τιμών
Η εκτίμηση του ολικού καρδιαγγειακού κινδύνου είναι ο οδηγός για την
επιλογή και την ένταση της θεραπείας






Ανεξάρτητα απο τα επίπεδα των λιπιδίων



Βασικός στόχος της αγωγής : η μείωση της LDL-C


European Atherosclerosis Society

Έλεγχος λιπιδίων

Σακχαρώδης Διαβήτης
Συστάσεις
Αλλαγές στον τρόπο ζωής που περιλαμβάνει διακοπή καπνίσματος, δίαιτα
χαμηλή σε λιπαρά, πλούσια σε φυτικές ίνες άσκηση

Ι

Α

Μείωση της πρόσληψης θερμίδων συνίσταται ώστε οι ασθενείς να διατηρήσουν Ι
χαμηλό σωματικό βάρος ή να αποφύγουν να αυξήσουν το βαρος τους

Β

Συνιστάται τιμή στόχος της HBA1c για τη μείωση της ΚΑΝ και των
μικροαγγειακών επιπλοκών <7.0% στην πλειονότητα των ασθενών με ΣΔ τύπου
1ή 2

Ι

Α

Συστήνεται η έναρξη θεραπείας με μετφορμίνη εφόσον δεν αντενδείκνυται και
γίνεται ανεχτή απο τον ασθενή

Ι

Β

Σε ασθενείς με ΣΔ πολύ υψηλού κινδύνου τιμή LDL μεταξύ 70-135mg/dl
προτείνεται. Υπολιπιδαιμική αγωγή συνιστάται σε όλους τους ασθενείς > 40
ετώνμε ΣΔ τύπου 1ή 2 για τη μείωση της ΚΑΝ

I

A

H τιμή της Α.Π στον ΣΔ τύπου 2 γενικά συστήνεται να είναι <140/85mmHg
χαμηλότερες τιμές <130/80mmHg συστήνεται σε επιλεγμένα άτομα(νέοι
ασθενείς). Φάρμακα που μπλοκάρουν τον άξονα (ΣΡΑΑ) συστήνονται ειδικά
στην παρουσία πρωτεινουρίας ή μικροαλβουμινουρίας. Σε ασθενείς με ΣΔ
τύπου 1 τιμή ΑΠ συστήνεται <130/80mm

I

B

Αρτηριακή Υπέρταση







Αυξημένες τιμές Α.Π αποτελούν κύριο παράγοντα
κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα
Η απόφαση για έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής
εξαρτάται απο τα επίπεδα της Α.Π απο τον ολικό
καρδιαγγεικό κίνδυνο και απο την ύπαρξη βλάβης σε
όργανα στόχους
Τα πλεονεκτήματα απο τη θεραπεία εξαρτώνται
κυρίως απο την πτώση της ΑΠ και όχι τόσο απο την
κατηγορία του αντιυπερτασικού
Συνδυασμό φαρμάκων χρειάζονται οι περισσότεροι
ασθενείς για να ρυθμίσουν την Α.Π
European Society of Hypertension

Αρτηριακή υπέρταση
Συστάσεις

Class

Level

Οι υγιεινοδιαιτητικές αλλαγές συστήνονται σε όλους τους
ασθενείς με υπέρταση και σε άτομα με υψηλή Α.Π

Ι

Α

Όλες οι κατηγορίες αντιυπερτασικών φαρμάκων δεν
διαφέρουν ιδιαίτερα ως προς την αποτελεσματικότητα τους
στη μείωση της Α.Π

Ι

Α

Σε ασυμπτωματικά άτομα με υπέρταση αλλά ελεύθερα απο
καρδιαγγειακή, νεφρική νόσο και ΣΔ η εκτίμηση του ολικού
καρδιαγγειακού κινδύνου συνίσταται

Ι

Β

Η αντιυπερτασική θεραπεία συνί σταται σε όλους τους
ασθενείς με υπέρταση 3 βαθμού ανεξάρτητα απο παράγοντες
κινδύνου, επίσης και σε ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου με
σταδίου 1ή2 υπέρταση

Ι

Β

Σε υπερτασικούς ασθενείς με σταδίου 1ή2 χαμηλού προς
μέτριου κινδύνου υγιεινοδιαιτητικές αλλαγές συστήνονται

Ι

Β

ΣΑΠ<140 και ΔΑΠ<90 mmHg συστήνονται σε όλους τους υπο
αγωγή ασθενείς που είναι <60 ετών

Ι

Β

Ασθενείς >60 ετών με ΣΑΠ ≥160mmHg, συστήνεται να
μειώσουν τη ΣΑΠ μεταξύ 150-140mmHg

Ι

Β

Αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία
Συστάσεις για την αντιαιμοπεταλική θεραπεία
Σε ΟΣΣ ένας P2Y12 αναστολέας σε συνδυασμό με
ασπιρίνη προτείνεται για 1 χρόνο, εκτός και αν
υπάρχει αντένδειξη όπως κίνδυνος αιμορραγίας

I

A

Μετά την πάροδο του χρόνου απο το ΟΣΣ ,
συστήνεται ασπιρίνη

Ι

Α

Σε ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ ή παροδικό ΑΕΕ η
Ι
πρόληψη των υποτροπών μόνο με ασπιρίνη ή
διπυριδαμόλη συν ασπιρίνη ή κλοπιδογρέλη μόνο
προτείνεται

Α

Αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία δεν συνήσταται σε
άτομα χωρίς καρδιαγγειακή νόσο λόγω του
υψηλού κινδύνου αιμορραγίας

Β

ΙΙΙ

European Stroke Organization
European Atherosclerosis Society

Στόχοι της καρδιαγγειακής πρόληψης στην κλινική
πρακτική
Να επιτευχθούν τα χαρακτηριστικά των
ατόμων που τείνουν να παραμένουν υγιή:
Αποφυγή καπνίσματος
Υγιεινές επιλογές διατροφής
Τακτική φυσική άσκηση: 30 λεπτά μέτριας
έντασης άσκηση καθημερινά
BMI<25kg/m2 και αποφυγή κοιλιακής
παχυσαρκίας
Α.Π <140/90mmHg
LDL <130mg/dl
Γλυκόζη αίματος <100mg/dl και HbA1c<5,7%

ΚΑΛΛΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ ΤΟ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ
Ιπποκράτης, 460-370 π.Χ.
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