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Santrauka
Tikslas. Išanalizuoti siūlomų absoliučios rizikos susirgti ūminiais išeminiais sindromais skaičiuoklių pri-
valumus ir skirtumus. Išeminė širdies liga yra pagrindinė vidutinio amžiaus Lietuvos gyventojų mirties 
priežastis bendrojoje širdies ir kraujagyslių ligų struktūroje. Pagrindinis gydytojo uždavinys – kuo anksčiau 
nustatyti didelės rizikos susirgti ūminiais išeminiais sindromais asmenis ir tinkamai parinkti profilaktikos 
priemones. Amerikos širdies asociacija ir Europos kardiologų draugija individualiam absoliučios rizikos nu-
statymui rekomenduoja naudoti Framinghamo ir PROCAM skaičiuokles, sudarytas atsižvelgiant į ilgalaikių 
epidemiologinių tyrimų duomenis ir pasižyminčius tam tikrais skirtumais. 2001–2002 m. Kaune vykdyto 
tyrimo pagal PSO MONICA protokolą duomenimis, tarp vidutinio amžiaus gyventojų didelė rizika susirgti 
IŠL pagal Framinghamą ir PROCAM taip pat skyrėsi. Ištyrus vidutinio amžiaus Kauno gyventojų populiaciją, 
nustatyta, jog tie, kurie nesirgo IŠL arba insultu, pagal Framinghamą didelę riziką (≥ 20 proc./m.) turėjo 6,9 
proc., ir pagal PROCAM – 22,1 proc. asmenų (p< 0,05). 
Reikšminiai žodžiai: rizikos veiksniai, absoliuti rizika, aterosklerozė, širdies ir kraujagyslių ligos.

Summary
The aim is to analyse the adventages and differences of two widespread absolute coronary heart disease risk 
assessment algorithms. Cardiovascular disease, of which coronary heart disease is the most common causes of 
death in the middle age of Lithuanian population. It is important to estimate absolute risk of coronary heart 
disease in healthy individuals in order to identificate high risk persons and to start them primary or secondary 
prevention. European Society of Cardiology and American Heart Association recommend several  risk assess-
ment algorithms for estimating absolute individual coronary heart disease risk, as Framingham Heart Study 
and PROCAM. Although both algorithms based on epidemiological data, the risk assessment is different. The 
data of study, made in Kaunas in 2001–2002 years in the middle ages population, scored persons with high risk 
of coronary heart disease (> 20 percent/year) had shown the 6.9 % by Framingham, and 22.1 % by PROCAM 
algorithm (p<0.05). 
Key words: risk factors, absolute risk, atherosclerosis, cardiovascular disease.

ĮVADAS
Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL) yra dažniausia mir-

ties priežastis pasaulyje, sukelianti beveik 17 milijonų 
mirčių kasmet [1]. Tai pagrindinė vidutinio amžiaus 
Lietuvos gyventojų mirties priežastis bendrojoje ŠKL 
struktūroje [2]. Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) 
prognozuoja, kad 2020 m. ŠKL pirmaus mirties prie-
žasčių sąraše. 

Išeminę ligą sąlygoja daugelis rizikos veiksnių. 
Atskiro rizikos veiksnio įtaka sergamumui širdies 
kraujagyslių ligomis ir mirštamumui nėra tokia 
tiksli kaip suma visų rizikos veiksnių. Klinikinėje 
praktikoje labai svarbu kuo anksčiau įtarti ir nu-
statyti kraujagyslinius aterosklerozės pokyčius. 

Buvo pasiūlyti individualios absoliučios rizikos 
susirgti išeminiu sindromu modeliai. Absoliuti 
rizika – tai naujų atvejų dažnumas ar rizikos 
veiksnių veikiamų ir neveikiamų asmenų skirtu-
mas [3]. Absoliuti individuali rizika nustatoma 
atsižvelgiant į esamų rizikos veiksnių skaičių, 
atskiro rizikos veiksnio dydį ir bazinę riziką. 
Nemodifikuojami rizikos veiksniai, pvz., lytis, 
amžius, demografiniai rodikliai ir kai kurie kiti 
sąlyginiai ir predisponuojantys rizikos veiksniai 
sudaro bazinę riziką. 

Daugiaveiksninė absoliuti ūminio išeminio sindro-
mo (ŪIS) rizika skirstoma į lygius pagal rizikos dydį 
per artimiausius 10 metų [4]: 
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• Maža daugiaveiksninė absoliuti ŪIS rizika < 10 
proc.

• Vidutinė daugiaveiksninė absoliuti ŪIS rizika  
10–19,9 proc.

• Didelė daugiaveiksninė absoliuti ŪIS rizika ≥ 20 
proc.

Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti siūlomų absoliu-
čios rizikos susirgti ūminiais išeminiais sindromais 
skaičiuoklių privalumus ir skirtumus analizuojant 
literatūros šaltinius.

PROCAM IR FRAMINGHAMO RIZIKOS 
SKAIČIUOKLĖS
Suminei absoliučiai rizikai nustatyti sukurti keli 

algoritmai, kurie susiję su pagrindiniais IŠL rizikos 
veiksniais ir yra jautrūs tam tikrai populiacijai. Dvi 
labiausiai rekomenduojamos ir plačiausiai naudo-
jamos rizikos nustatymo skaičiuoklės yra Framing-
hamo ir PROCAM [4]. Nors abu algoritmai pagrįsti 
epidemiologiniais tyrimais, nustatytas rizikos dydis 
tam pačiam asmeniui gali skirtis [5,6,7]. 

1 lentelė. Framinghamo ir PROCAMo skaičiuoklių charakteristikų skirtumai.

Charakteristikos Framingham PROCAM

Epidemiologinio tyrimo vykdymo metai 1971–1974 1979–1985

Tyrimo vieta (valstybė) JAV Vokietija

Dalyvių skaičius 2489 5389

Dalyvių amžius 30–74 35–65

Tiriamųjų lytis Vyrai, moterys vyrai

Rizikos veiksniai

Amžius + +

Sistolinio arterinio kraujo spaudimo dydis (mmHg) + +

Bendro cholesterolio koncentracija (mmol/l) + –

MTLp-cholesterolio koncentracija (mmol/l) – +

DTLp-cholesterolio koncentracija (mmol/l) + +

Trigliceridų koncentracija (mmol/l) – +

Rūkymas per paskutinius 12 mėn. (taip/ne) + +

Gliukozės koncentracija ≥ 6,66 mmol/l arba serga CD – +

Šeimyninė MI anamnezė (tarp pirmos eilės giminaičių mirę nuo MI iki 60 metų 
amžiaus)

– +

IŠL baigtis Bendra* Sunki**

Stebėjimo laikotarpis (metais) 10 10

Rizikos veiksnių analizės forma Cox modelis Cox modelis

IŠL įvykių skaičius per stebėjimo laikotarpį 383 325

MTLp-mažo tankio lipoproteinai, DTLp – didelio tankio lipoproteinai, MI – miokardo infarktas, IŠL – išeminė širdies liga. *Bendra IŠL 
baigtis – vainikinė mirtis, miokardo infarktas, krūtinės angina ir vainikinių kraujagyslių nepakankamumas. **Sunki IŠL baigtis – vainikinė 
mirtis, miokardo infarktas.

Framingham Heart Study buvo pirmas prospekty-
vusis epidemiologinis tyrimas, nustatęs ryšį tarp RV 
ir mirtinų/nemirtinų vainikinių arterijų ligų.Sukur-
tas rizikos nustatymo algoritmas [8]. Framinghamo 
suminės rizikos skaičiuoklė buvo sukurta remiantis 
Šiaurės Amerikos populiacijos tyrimo duomenimis 
ir prognozuoja staigios išeminės mirties, ūminio 
miokardo infarkto (ŪMI) (mirtino ar nemirtino), 
krūtinės anginos ar vainikinių kraujagyslių nepa-
kankamumo tikimybę per artimiausius 10 metų. 
PROCAM (Prospective Cardiovascular Munster study) 
skaičiuoklė sukurta remiantis Vokietijoje atlikto tyri-
mo duomenimis. Ši skaičiuoklė prognozuoja staigios 
vainikinės mirties bei pirmojo ŪMI tikimybę per 10 
metų [9]. Abiejose skaičiuoklėse kiekvienas rizikos 
veiksnys vertinamas atskiru balu, o šių balų suma 
pagal sudarytą standartizuotą lentelę prilyginama 
suminės rizikos procentinei išraiškai. Absoliučios 
rizikos procentinė išraiška apskaičiuota dešimtmečiui 
statistiniu Cox modeliu, todėl nustatyta rizika pro-
gnozuoja IŠL išsivystymo riziką per artimiausius 10 
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metų [4,10,11]. Abiejų skaičiuoklių charakteristikos, 
kuriomis vadovaujantis buvo apskaičiuota tikimybė 
susirgti IŠL, pateikiamos 1 lentelėje. 

PROCAM IR FRAMINGHAMO
SKAIČIUOKLIŲ PRIVALUMAI IR
TRŪKUMAI
Framinghamo tyrimas atliktas amerikiečių po-

puliacijoje, kuri yra heterogeninė etniniu, rasiniu 
bei socialiniu aspektu. PROCAM metodas sukurtas 
analizuojant vokiečių populiaciją, kuri atitiko tam 
tikrą socialinį sluoksnį (darbininkų). Taip rasiniai 
bei socialiniai skirtumai turės mažesnę suminę riziką
pritaikant šį modelį panašiai populiacijai.

Suminės rizikos dydžio skirtumai, naudojantis 
abiejomis skaičiuoklėmis, yra susiję su rizikos 
veiksniu – amžiumi ir rizikos veiksnių skaičiumi 
skaičiuoklėje. Didelę įtaką pagal PROCAM apskai-
čiuotai suminei rizikai turi amžius, pvz., 40–44 metų
asmuo gauna 6 rizikos balus, o pagal Framinghamo 
skaičiuoklę – 0 balų. Tačiau, vertinant suminę riziką 
to paties amžiaus asmeniui, pagal Framinghamą nu-
statyta rizika, turint tuos pačius rizikos veiksnius, bus 
didesnė nei pagal PROCAM, nes kiti rizikos veiksniai 
turi žymiai didesnius balus, pvz., 40 metų vyrams, 
rūkantiems ir turintiems hipercholesterolemiją, pa-
gal Framinghamo skaičiuoklę nustatyta rizika bus 
didesnė nei pagal PROCAM skaičiuoklę. Skirtumai 
tarp šių skaičiuoklių sumažėja nustatant suminę 
riziką vyresniems nei 50 metų pacientams [4]. Nors 
Framinghamo algoritmas dažniau naudojamas rizi-
kai nustatyti, tačiau didžiausias jo netobulumas yra
į skaičiuoklę neįtraukta Tg koncentracija. Taip pat 
nevertinama MTLp Chol, gliukozės koncentracija 
kraujyje. Manoma, kad tai ypač svarbu pacientams, 
sergantiems CD, kurių IŠL rizika 2–4 kartus dides-

nė lyginant su tais, kurių gliukozės koncentracija 
kraujyje normali [4,12]. Tarptautinės aterosklerozės 
draugijos nuorodose pabrėžiama, kad į CD anamne-
zę ar gliukozės koncentraciją kraujyje Framinghamo 
skaičiuoklėje neatsižvelgiama todėl, kad Jungtinėse 
Amerikos Valstijose (JAV) CD prilygintas ŠKL, 
t. y. didelės rizikos būklių grupei ir visi kiti rizikos 
veiksniai sergantiesiems CD koreguojami taip, kaip 
pacientams, sergantiems IŠL. Kai kurių tyrimų duo-
menimis, populiacijoje, kurioje yra santykinai mažas 
ŠKL mirtingumas ir kuri pasižymi maža bazine ŠKL 
rizika, suminę riziką CD didina nežymiai [4]. PRO-
CAMo suminės rizikos skaičiuoklėje atsižvelgiama ir 
į šeiminę IŠL anamnezę. NPHS-II (Second Northwick 
Park Study) tyrimo, atlikto Didžiojoje Britanijoje, 
duomenimis, palyginus PROCAM ir Framinghamo 
rizikos skaičiuokles, nustatyta, kad teigiama IŠL ir 
CD šeimos anamnezė mirties riziką didino 18,4 
proc. (p=0,28). Be to, tyrimo metu nustatyta, kad 
PROCAM algoritmas, lyginant su Framinghamo, 
tiksliau įvertino IŠL riziką vyrams[13]. Esminis 
skirtumas tarp abiejų šių skaičiuoklių yra tas, kad 
Framinghamo modelis vertina visų IŠL įvykių riziką, 
o PROCAM modelis tik „sunkių“ (vainikinė mirtis, 
ŪMI) išeminių įvykių riziką per artimiausius 10 
metų, t.y. nevertina stabilios/nestabilios krūtinės 
anginos išsivystymo rizikos. 2001–2002 m. Kaune 
vykdyto PSO MONICA tyrimo metu taip pat buvo 
vertinama absoliuti rizika susirgti IŠL per artimiau-
sius 10 metų pagal PROCAM algoritmą tiems, kurie 
tyrimo metu ar iki tyrimo nesirgo IŠL ar insultu. Nu-
statyta, kad didelę riziką susirgti IŠL pagal PROCAM 
algoritmą turėjo 16,7 proc. vyrų ir 5,4 proc. moterų, 
o perskaičiavus didelę riziką pagal Framinghamą, 
didelė IŠL rizika nustatyta 14,8 proc. vyrų ir tik 0,4 
proc. moterų (1 pav.) [3].

Framinghamo skaičiuoklė gali būti taikoma 
vyrams ir moterims nuo 20 iki 79 metų, o tarpu 
PROCAMo – nuo 35 iki 65 metų vyrams ir nuo 45–65 
metų moterims. 

Epidemiologinių tyrimų duomenimis, populiaci-
jos tarpusavyje skiriasi atskirų IŠL rizikos veiksnių
dominavimu, rizikos veiksnių vidutinių dydžių 
parametrais, sergamumo, mirtingumo nuo IŠL 
rodikliais, dėl to skiriasi ir populiacinė rizika bei 
individuali suminė rizika [7,14]. Framinghamo 
apskaičiuota suminė IŠL rizika lyginta keliuose 
JAV prospektyviuosiuose tyrimuose. Šių tyrimų 
duomenys parodė, kad Framinghamo algoritmas 
tinka daugeliui JAV populiacijų, tačiau kai kuriose: 
Puerto Riko ispanų, Havajų salų vyrų bei Japonų 
kilmės asmenims rizika pervertinama [4]. Euro-
pos kardiologų draugija rizikai nustatyti taip pat 
rekomenduoja naudoti Framinghamo skaičiuoklę, 
tačiau nėra tikslių duomenų apie šios skaičiuoklės 
tinkamumą Europos populiacijoms. Hag ir kitų 

1 pav. Vidutinio amžiaus Kauno gyventojų su didele 
rizika susirgti išemine širdies liga pasiskirstymas 
bendrojoje populiacijoje vertinant pagal PROCAM 
ir Framinghamo skaičiuokles

*– p<0,05 lyginant PROCAMo riziką su apskaičiuota pagal 
Framinghamo skaičiuoklę
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tyrėjų duomenimis, Framinghamo ir PROCAMo 
skaičiuoklės suminė rizika tarp 35–75 metų Šiaurės 
Europos populiacijos vyrų buvo panaši [7]. Tačiau 
kituose tyrimuose, atliktuose Pietų Europos popu-
liacijoje su maža bazine rizika (pvz., Prancūzijos, 
Italijos), Framinghamo apskaičiuota suminė rizika 
buvo didesnė lyginant su PROCAM [15]. Kitų 
tyrimų duomenimis, Framinghamo skaičiuokle 
nustatyta suminė rizika, lyginant su PROCAM, du 
kartus didesnė [16]. 

Tarptautinė aterosklerozės draugija rizikai įvertinti 
rekomenduoja abu algoritmus. Nežinoma, kuris algo-
ritmas tiksliau atspindi suminės rizikos dydį Lietuvos 
populiacijoje.

IŠVADOS
Nepaisant randamų skirtumų tarp PROCAM ir 

Framinghamo skaičiuoklių, Tarptautinė aterosklero-
zės draugija suminei rizikai nustatyti rekomenduoja 
naudoti abi. PROCAM skaičiuoklė tinkama 35–65 
metų vyrų ir 45–65 metų moterų suminei rizikai 
nustatyti, o Framinghamo skaičiuoklė gali būti 
naudojama platesniam ratui asmenų (20–79 metų). 
Pagal Framinghamą suminei rizikai apskaičiuoti 
reikia tik pagrindinių IŠL rizikos veiksnių paramet-
rų, todėl yra paprastesnė ir pigesnė naudoti. Tuo 
tarpu PROCAMo skaičiuoklėje vertinami aštuoni 
rizikos veiksniai, bet apskaičiuota suminė rizika 
yra tikslesnė.
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