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General Prediction Models



Ιζηοπική Αναδπομή…

□ 1953 APGAR score: εθηίκεζε δσηηθόηεηαο λενγλνύ

Curr Res Anesth Analg, vol.32,pp. 260-7, Jul-Aug 1953



Lancet. 1974 Jul 13;2(7872):81-4 Surg Gynecol Obstet. 1974 Jul;139(1):69-81  



Σι είναι οι βαθμολογικέρ κλίμακερ?

□ αμηνιόγεζε ζεηξάο θιηληθώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ κεηαβιεηώλ -

βαζκνινγία γηα θάζε κεηαβιεηή

□ ζύλνιν βαζκνινγίαο κεηαβιεηώλ

□ αξηζκεηηθή ηηκή             βαζκνινγία βαξύηεηαο 

(πνζνηηθνπνίεζε)

□ εηζαγσγή βαζκνινγίαο βαξύηεηαο ζε καζεκαηηθή εμίζσζε

□ ιύζε εμίζσζεο πηζαλόηεηα ζαλάηνπ 



Υπήζη Κλιμάκων Βαπύηηηαρ

 εθηίκεζε βαξύηεηαο αζζελώλ ηεο ΜΔΘ

 πξόβιεςε ζλεηόηεηαο

 αμηνιόγεζε έθηαζεο πνιπνξγαληθήο δπζιεηηνπξγίαο

 εθηίκεζε πνηόηεηαο παξερόκελεο θξνληίδαο

 ζύγθξηζε πνηόηεηαο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ΜΔΘ ή κηαο κεκνλσκέλεο ΜΔΘ 

 επηινγή ή/θαη δηαζηξσκάησζε αζζελώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θιηληθέο δνθηκέο

 ζρεδηαζκόο δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ



ΑPACHE

(Acute Physiologic and Chronic Health Evaluation)  

□ 1982: 1ε έθδνζε θιίκαθαο APACHE

□ κεηαγελέζηεξεο εθδόζεηο: APACHE II, III, IV

□ δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο γηα θάζε έθδνζε ηεο θιίκαθαο APACHE

□ εηζαγσγή θιηληθώλ ζηνηρείσλ           βαζκνινγία βαξύηεηαο             πξόβιεςε 

ελδνλνζνθνκεηαθήο ζλεηόηεηαο

Crit Care Clin, vol. 10,pp. 53-72, Jan 1994



□ ε πεξηζζόηεξν ρξεζηκνπνηνύκελε θιίκαθα βαξύηεηαο

□ 1985 δεκηνπξγία θιίκαθαο APACHE II 

(πνιππινθόηεηα αξρηθήο έθδνζεο, 12 κεηαβιεηέο βαξύηεηαο ≠ 34)

ΑPACHE II  

Crit Care Clin, vol. 10,pp. 53-72, Jan 1994



Τπολογιζμόρ APACHE ΙΙ βαθμολογίαρ

Παξάκεηξνη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ APACHE II ζθνξ: 

□ 12 θπζηνινγηθέο κεηαβιεηέο

□ ειηθία ηνπ αζζελνύο

□ ρξόληα λόζνο ( αλνζναλεπάξθεηα ή αλνζνθαηαζηνιή + πξνγξακκαηηζκέλε ή επείγνπζα 

ρεηξνπξγηθή εηζαγσγή ή παζνινγηθή εηζαγσγή)

ςνολική βαθμολογία καηά ηην κλίμακα APACHE II 

Άθποιζμα βαθμών όλων ηων θςζιολογικών μεηαβληηών (APS) + ηλικία + σπόνια νόζορ  

Critical Care Medicine. 1986;14(8):755



Βαθμολογία καηά APACHE II

□ αμηνιόγεζε κεηαβιεηώλ (ρεηξόηεξε ηηκή) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ 24h

Critical Care Medicine. 1986;14(8):755



Πποζεγγιζηική ενδονοζοκομειακή θνηηόηηηα με βάζη ηο 
APACHE II

Critical Care Medicine. 1986;14(8):755



Δξγαζηεξηαθά Γεδνκέλα

 WBC 12700/mm3

 HCT 28%

 Κάιην 4,2mEq/L

 Νάηξην 135mEq/L

 Κξεαηηλίλε 1,8mg/dl

 pO2 100mmHg ζε FiO2 0,7

 Αξηεξηαθό pH 7.30 

 Μέζε αξηεξηαθή πίεζε 50mmHg

 Σθύμεηο 130/ιεπηό (4 βαζκνί)

 RR 12/ιεπηό

 Θεξκνθξαζία 39,3νC

 Γηνύξεζε 480 ml/24h

 GCS 10/15

Παπάδειγμα ςπολογιζμού ηηρ βαθμολογίαρ καηά ηην 
κλίμακα APACHE II

 Άξξελ ειηθίαο 77 εηώλ κε ινίκσμε αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζε έδαθνο ιεπραηκίαο

Κιηληθά Γεδνκέλα



Βαζκνί από ην APS=18

Βαζκνί από ηελ ειηθία=6

Βαζκνί από ηε ρξόληα λόζν=5

APACHE II score=29

Τπολογιζμόρ APACHE ΙΙ βαθμολογίαρ



Πποζεγγιζηική ενδονοζοκομειακή θνηηόηηηα με βάζη ηο 
APACHE II

 ην ζπλνιηθό APACHE II score 29 ηνπ αζζελνύο  πξνβιεπόκελε ζλεηόηεηα 55%



♦ Μειονεκηήμαηα

αλάγθε ζπλερνύο αλαβαζκνλόκεζεο

ππεξβνιηθή βαξύηεηα ζηελ ειηθία

αδπλακία δηόξζσζεο ηεο πξόγλσζεο κεηά από ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε

πξνεγεζείζα λνζειεία ζε άιιν ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ? (lead time bias)

¸

♦ Πλεονεκηήμαηα

αμηνιόγεζε έθηαζεο πνιπνξγαληθήο δπζιεηηνπξγίαο

ζύγθξηζε πνηόηεηαο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ΜΔΘ ή κηαο κεκνλσκέλεο ΜΔΘ 

επηινγή ή/θαη δηαζηξσκάησζε αζζελώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θιηληθέο δνθηκέο

ζρεδηαζκόο δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ

Critical Care Medicine. 1986;14(8):755



SAPS II 

(Simplified Acute Physiology Score II)

□ 1984: κλίμακα SAPS ελαιιαθηηθή ηεο θιίκαθαο APACHE γηα ππνινγηζκό ηνπ 

θηλδύλνπ ζαλάηνπ αζζελώλ λνζειεπνκέλσλ ζε ΜΔΘ

□ 1993: πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο βαζκνιόγεζεο SAPS II (Le Gall et al) 

♦ κεηαηξνπή ηεο βαζκνινγίαο ηνπ 

αζζελνύο ζε πηζαλόηεηα ζλεζηκόηεηαο

JAMA. 1993;270:2957–2963



Τπολογιζμόρ SAPS ΙΙ βαθμολογίαρ

Παξάκεηξνi γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ SAPS II ζθνξ: 

□ ειηθία ηνπ αζζελνύο

□ ύπαξμε ππνθείκελσλ λνζεκάησλ

□ αίηην εηζαγσγήο (πξνγξακκαηηζκέλε ή επείγνπζα ρεηξνπξγηθή εηζαγσγή, 

παζνινγηθή εηζαγσγή)

□ 12 θπζηνινγηθέο κεηαβιεηέο:

ςνολική βαθμολογία καηά ηην κλίμακα SAPS II 

Άθποιζμα βαθμών όλων ηων παπαμέηπων (ηλικία + ηύπορ ειζαγωγήρ + σπόνια νόζορ + μεηαβληηέρ) 

JAMA. 1993;270:2957–2963



Τπολογιζμόρ SAPS ΙΙ βαθμολογίαρ

JAMA. 1993;270:2957–2963



□ Bαζκόο εθηξνπήο από ην θπζηνινγηθό ησλ ππό εμέηαζε κεηαβιεηώλ θαηά ηηο πξώηεο 24ώξεο 

 Δληόο παξελζέζεσο, ε βαζκνινγία γηα ηελ ηηκή θάζε κεηαβιεηήο 

 Γηαθνξεηηθό εύξνο ηηκώλ κεηαβιεηήο π.ρ. από 0 έσο 3 γηα ηε ζεξκνθξαζία, αιιά από 0 έσο 26 

γηα ηελ θιίκαθα GCS

Τπολογιζμόρ SAPS ΙΙ βαθμολογίαρ

SAPS II ζκοπ: εύπορ από 0 έωρ 163

Eνδονοζοκομειακή θνηηόηηηα: 0 έωρ 100% ανηίζηοισα

JAMA. 1993;270:2957–2963



Καμπύλη ζςζσέηιζηρ θνηηόηηηαρ και SAPS II 
βαθμολογία

I. Εξίζωζη ςπολογιζμού ηηρ πποβλεπόμενηρ θνηηόηηηαρ

II. Καμπύλη ζςζσέηιζηρ θνηηόηηηαρ και SAPS II βαθμολογία

Le Gall JR, Lemeshow S, Saulnier F. A new Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) based on a 
European/North American multicenter study. JAMA. 1993;270(24):2957-63



Δξγαζηεξηαθά Γεδνκέλα

 WBC 50.000/mm3 

 Σθύμεηο 120/ιεπηό (4 βαζκνί)

 Οπξία 170mg/dl

 Κάιην 5,8mEq/L

 Νάηξην 123mEq/L

 Γηηηαλζξαθηθά 11mEq/L

 Χνιεξπζξίλε 5,2mg/dl

 pO2=100mmHg ζε FiO2 0,7

 Σπζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε 80mmHg

 Θεξκνθξαζία 38νC

 Γηνύξεζε 480 ml/24h

 GCS =7/15

Παπάδειγμα ςπολογιζμού ηηρ βαθμολογίαρ καηά ηην κλίμακα 

SAPS II ενόρ αζθενούρ ηηρ ΜΕΘ 

 Άξξελ ειηθίαο 50 εηώλ κε ινίκσμε αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζε έδαθνο ιεπραηκίαο

Κιηληθά Γεδνκέλα





SAPS II score = 90

Βαζκνί από ην APS=67

Βαζκνί από ηελ ειηθία=7

Βαζκνί από ηε ρξόληα λόζν=10

Βαζκνί από ηύπν εηζαγσγήο=6



Καμπύλη ζςζσέηιζηρ θνηηόηηηαρ και SAPS II 
βαθμολογίαΚαμπύλη ζςζσέηιζηρ θνηηόηηηαρ και SAPS II βαθμολογίαρ

Le Gall JR, Lemeshow S, Saulnier F. A new Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) based on a 
European/North American multicenter study. JAMA. 1993;270(24):2957-63



Εξίζωζη ςπολογιζμού ηηρ πποβλεπόμενηρ θνηηόηηηαρ

 ην ζπλνιηθό SAPS II score 90 ηνπ αζζελνύο  πξνβιεπόκελε ζλεηόηεηα 96.7%



♦ Μειονεκηήμαηα

<18 εηώλ

Δγθαπκαηίεο

Μνλάδεο λνζειείαο αζζελώλ κε ΣΝ

Καξδηνρεηξνπξγηθνί αζζελείο

¸

♦ Πλεονεκηήμαηα

Αμηόπηζηε ζηελ πξόβιεςε ηεο ζλεηόηεηαο

Δύθνια δηαζεζκε

Απιή ζηε ρξήζε



MORTALITY PREDICTION MODEL
(MPM) 

☞ 1985 από ηνλ Stanley Lemeshow, θαζεγεηή βηνζηαηηζηηθήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μαζαρνπζέηεο

□ 3 εκδόζειρ ηηρ MPM κλίμακαρ (MPM, MPM II, MPM III)

☞ κέηξεζε ηεο πξνβιεπόκελεο ζλεηόηεηαο  

όρη κόλν θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ αζζελνύο ζηε ΜΔΘ αιιά θαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν (≠APACHE, SAPS)

 MPM:  - δεδνκέλα 755 αζζελώλ από ΜΔΘ ελόο θέληξνπ

- MPM II0, MPM II24 

 MPM II: - 1993 νη Stanley Lemeshow et al

- 4 κνληέια [MPM II0, MPM II24, MPM II48, MPM II72

- πνιπθεληξηθή κειέηε 12.610 αζζελώλ από 12 ρώξεο

AMA. 1993;270(20):2478



Mortality Prediction Model II at admission
(MPMII0)

□ 15 κεηαβιεηέο, θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ αζζελή ζηε ΜΔΘ

JAMA. 1993 Nov 24;270(20):2478-86

AMA. 1993;270(20):2478

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8230626


□ 13 κεηαβιεηέο

Mortality Prediction Model II at 24h, 48h, 72h
( MPM II24, MPM II48, MPM72)

JAMA. 1993 Nov 24;270(20):2478-86

AMA. 1993;270(20):2478

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8230626


Τπολογιζμόρ πιθανόηηηαρ θανάηος καηά MPMII

 MPMII 0

 MPMII 24,48,72

JAMA. 1993 Nov 24;270(20):2478-86

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8230626


Παπάδειγμα ςπολογιζμού ηηρ πιθανόηηηαρ θανάηος 

καηά MPM ΙΙ0

 Αζζελήο ειηθίαο 55 εηώλ, κε κεηαζηαηηθό λεόπιαζκα ζηνκάρνπ & αηκνξξαγία ΓΔΣ  

 Πποβλεπόμενη θνηηόηηηα καηά MPM ΙΙ0 =



ύγκπιζη Κλιμάκων Βαπύηηηαρ

□ Validation (εγθπξόηεηα): ε ηθαλόηεηα πξόβεςεο πηζαλόηεηα ζαλάηνπ

□ Discrimination (δηάθξηζε): ε ηθαλόηεηα πξόβιεςεο ησλ αζζελώλ πνπ ζα θαηαιήμνπλ θαη ζα 
επηβηώζνπλ

□ Calibration (βαζκνλόκεζε): ε αθξίβεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξόβιεςεο, δειαδή θαηά πόζν ε 
ππνινγηδόκελε ζλεηόηεηα ηαπηίδεηαη κε ηελ παξαηεξνύκελε ζλεηόηεηα



□ SAP ΙΙ superior to APACHE II and SOFA score in its ability to predict mortality from sepsis

DOI:10.1371/journal.pone.0168948 December 22, 2016.

□ no single instrument has convincing superiority to another in its ability to predict mortality

□ APACHE systems tend to be more accurate than overs      



Vincent, J., Moreno, R. Clinical review: Scoring systems in the critically 
ill. Crit Care 14, 207 (2010)

Comparison of general prediction models



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

☞ ICU scoring systems: πηζαλόηεηα ελδνλνζνθνκεηαθήο ζλεηόηεηαο αζζελώλ 
πνπ λνζειεύνληαη ζηε ΜΔΘ

☞ αλάγθε αλαβαζκνλόκεζεο

☞ APACHE ΙΙ/SAPS II: ρεηξόηεξεο ηηκέο ησλ θπζηνινγηθώλ κεηαβιεηώλ εληόο 24h από ηελ 
εηζαγσγή ζηε ΜΔΘ 

☞ MPM II: εθηίκεζε ζλεηόηεηαο θαη ζε κεηαγελέζηεξν ρόλν



The greater…the worst


