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1. Euclid. Ticagrelor Compared With Clopidogrel
in Patients with Prior Lower Extremity
Revascularization for Peripheral Artery
Disease. W. Jones, et al. CIRCULATION
AHA.116.025880
Οἱ ὀπαδοὶ τῆς τικαγκρελόρης θὰ περίμεναν
μία ἀνάκαμψη τοῦ ἀγαπημένου τους φαρμάκου,
μετὰ τὴ μεγάλη ἐπιτυχία τῆς PLATO, τὴν ὁριακὴ
ἐπιτυχία τῆς PEGASUS καὶ τὴν ὁριακὴ ἀποτυχία
τῆς SOCRATES σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἱστορικὸ ΑΕΕ
(p=0.07). Ὅμως τὰ περιφερικὰ ἀγγεῖα ἀποδεικνύονται σταθερὰ διαφορετικὰ ἀπ’ τὰ στεφανιαῖα,
καὶ ἡ μεγάλη αὐτή σὲ ἀσθενεῖς μὲ περιφερικὴ ἀρτηριοπάθεια μελέτη δὲν εἶχε αἴσια ἔκβαση.
Ἡ EUCLID ἦταν μία διπλὴ-τυφλὴ μελέτη
13.855 ἀσθενῶν μὲ συμπτωματικὴ περιφερικὴ ἀρτηριακὴ νόσο κάτω ἄκρων, οἱ ὁποῖοι εἴτε εἶχαν
ὑποστεῖ διαδερμικὴ παρέμβαση γι’ αὐτὴν τουλάχιστον πρὸ 30 ἡμερῶν εἴτε εἶχαν ΑΒΙ ≤80. Οἱ
ἀσθενεῖς τυχαιοποιήθηκαν εἴτε σὲ κλοπιδογρέλη
75 mg εἴτε σὲ τικαγκρελόρη 90mgx2 σὲ 850 κέντρα καὶ 28 χῶρες γιὰ περίπου 2,5 ἔτη.
Τὸ κύριο τελικὸ σημεῖο τῆς μελέτης ἦταν ἕνας
συνδυασμὸς καρδιαγγειακοῦ θανάτου, ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου, ἰσχαιμικοῦ ΑΕΕ καὶ ὡς
τελικὸ σημεῖο ἀσφάλειας οἱ μείζονες αἱμορραγίες.
Ἀσθενεῖς ὁμόζυγοι γιὰ τὸ κυτόχρωμα
P450C219 ἀποκλείστηκαν ἀπ’ τὴ μελέτη.
Οἱ ἀσθενεῖς εἶχαν μέσο ὅρο ἡλικίας τὰ 66 ἔτη,
72% ἄντρες, 30% νῦν καπνιστὲς καὶ 38% διαβη-

τικοί. Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν 30 μηνῶν παρακολούθησης, τὸ κύριο τελικὸ σημεῖο ἐμφανίστηκε
στὸ 10,8% τῶν ἀσθενῶν ποὺ ἐλάμβαναν τικαγκρελόρη καὶ στὸ 10,6% αὐτῶν ποὺ ἐλάμβαναν
κλοπιδογρέλη μὲ καμμία σταστιστικὰ σημαντικὴ
διαφοροποίηση μεταξὺ τῶν δύο ὁμάδων. Ἡ μόνη
ὑποομάδα μὲ διαφορὰ ἦταν σὲ αὐτοὺς μὲ ἰσχαιμικὸ ΑΕΕ, ὅπου ὅσοι πῆραν τικαγκρελόρη εἶχαν
στατικὰ λιγότερα συμβάντα (p=0.03).
Δὲν ὑπῆρξαν στατιστικὰ σημαντικὲς διαφορές, ὅσον ἀφορᾶ στὶς αἱμορραγίες, μεταξὺ τῶν
δύο ὁμάδων.
2. Global Assessment of Plaque Regression
With a PCSK9 Antibody as Measured by
Intravascular Ultrasound (GLAGOV). Nissen
S. et al. JAMA 2016
Στὴν πρώτη μελέτη ἀπεικόνισης γιὰ τὴν ἐβολοκουμάμπη, ἕνα ἀπὸ τὰ δύο φάρμακα τῆς οἰκογένειας τῶν PCSK9, ποὺ ἀναμένουμε σύντομα
κοντά μας, ἡ προσθήκη ἐβολοκουμάμπης σὲ 968
ἀσθενεῖς, ποὺ ἐλάμβαναν ἤδη στατίνη, προκάλεσε σημαντικά ὑψηλότερο ποσοστὸ ὑποστροφῆς
τῆς ἀθηρωματικῆς πλάκας μέσῳ ἐνδοστεφανιαίου
ὑπερήχου ἀπὸ τὴ χρήση στατίνης μόνο. Τὸ ὄφελος
αὐτὸ ἦταν συνεχιζόμενο μὲ τὴν πτώση τῆς LDL
μέχρι τὰ ἐπίπεδα τῶν 20 mg/dl ποὺ ἔφτασαν κάποιοι ἀσθενεῖς.
Μετὰ ἀπὸ 18 μῆνες θεραπεία ὁ ὄγκος τοῦ
ἀθηρώματος ὑποχώρησε κατὰ περίπου 1%, μὲ τὰ
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δύο τρίτα των ἀσθενῶν νὰ ἐμφανίζουν ὑποστροφὴ τῆς ἀθηρωμάτωσης.
Αὐτὰ εἶναι τὰ χαμηλότερα ποσοστὰ LDL
ποὺ ἔχουμε δεῖ ποτὲ σὲ μελέτη (μέσος ὅρος ὅσων
ἔλαβαν ἐβολοκουμάμπη τὰ 36 mg/dl συγκριτικὰ
μὲ τὰ 92 mg/dl ὅσων ἐλάμβαναν μόνο στατίνη),
λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν πὼς ἡ ASTEROID, ποὺ μελέτησε καὶ αὐτὴ ὑποστροφὴ μὲ IVUS, ἔφτασε τὴν
LDL στὰ 63 mg/dl, καὶ ἡ JUPITER, ποὺ μελέτησε
συμβάντα, στὰ 55 mg/dl (ἀμφότερες μὲ ροσουβαστατίνη).
Ἐνῶ τὸ γεγονὸς πὼς τὸ 65% τοῦ πληθυσμοῦ
ποὺ ἔλαβε ἐβολοκουμάμπη ἐμφάνισε ὑποστροφή,
μᾶς ἐπιβεβαιώνει τὸν κεντρικὸ ρόλο τῆς LDL,
τὸ 35%, ποὺ ἐμφάνισε αὔξηση τοῦ ἀθηρώματος
ἀκόμα καὶ σὲ τόσο χαμηλά ποσοστὰ LDL, μᾶς
ὑπενθυμίζει πὼς ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι σημαντικότατοι παράγοντες κινδύνου γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς
ἀθηρωματικῆς νόσου.
Σύμφωνα μὲ προηγούμενες μελέτες τῶν ἐρευνητῶν μία μείωση τοῦ ἀθηρώματος τῆς τάξης τοῦ
0,5% σχετίζεται μὲ μείωση τῶν καρδιαγγειακῶν
συμβαμάτων, ἄρα τὸ 1%, ποὺ βλέπουμε ἐδῶ, πρέπει νὰ ἔχει κλινικὴ σημασία. Μία ἁπλῆ ὑπόθεση,
ποὺ θὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ἢ ἀπορριφθεῖ ἀνάλογα μὲ τὰ
ἀποτελέσματα τῆς FOURIER, ποὺ θα ἀνακοινωθοῦν στὸ ἑπόμενο ACC τὸ Μάρτιο.
Μολονότι ἡ μελέτη δὲν εἶχε τὴν ἰσχὺ νὰ δείξει
ἀποτελεσματικότητα σὲ συμβάντα, ἦταν στὴν κατεύθυνση ποὺ θὰ ἀναμέναμε (15,3% στὴ στατίνη
καὶ 12,2% σὲ στατίνη καὶ ἐβολοκουμάμπη).
Ὅπως καὶ σὲ προηγούμενες μελέτες μὲ PCSK9
δὲν εἴχαμε αὔξηση νεοεμφανιζόμενου διαβήτη σὲ
ὅσους ἔλαβαν ἐβολοκουμάμπη.
3. Prevention of Bleeding in Patients with Atrial
Fibrillation Undergoing PCI. (PIONEER-PCI)
Gibson et al. NEJM 2016
Μία ἀκόμη μελέτη, ποὺ προσπαθεῖ νὰ δώσει
ἀπάντηση σ’ ἕνα κρίσιμο καθημερινὸ ἐρώτημα, καί ἀνακοινώθηκε στὸ φετινὸ ΑΗΑ, ἦταν ἡ
PIONEER-PCI. Τί κάνουμε μὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἔχουν
κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ χρειάζεται νὰ ὑποβληθοῦν σὲ ἀγγειοπλαστική; Ὑπάρχει κάτι ἀσφαλέστερο ἀπὸ τὴν τριπλῆ ἀγωγὴ ποὺ ἔχει ὑψηλὸ κίνδυνο αἱμορραγίας;
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Ἡ μελέτη αὐτὴ συνέκρινε τὴν κλασικὴ τριπλῆ ἀγωγὴ (βαρφαρίνη καὶ ἀσπιρίνη καὶ Ρ2Υ12
ἀναστολέα) γιὰ 1, 6 ἢ 12 μῆνες, ἀνάλογα μὲ τὴν
κλινικὴ ἔνδειξη, μὲ 15 mg ριβαροξαμπάνης σὺν
Ρ2Υ12 ἀναστολέα ἢ μὲ 2,5 mgx2 ριβαροξαμπάνης
-ἡ δόση τῆς ATLAS- σὺν διπλῆ ἀντιαιμοπεταλιακὴ ἀγωγή.
Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀποτελεσματικότητα, τὰ
ἀποτελέσματα ἦταν παρόμοια καὶ γιὰ τὶς τρεῖς
ὁμάδες, μολονότι ὁ ἀριθμὸς τῶν συμβάντων ἦταν
πολὺ μικρὸς γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ κάποιο συμ
πέρασμα. Στὴν ἀσφάλεια ὅμως καὶ οἱ δύο στρατηγικές τῆς ριβαροξαμπάνης πλεονεκτοῦσαν σημαντικὰ ἔναντι τῆς κλασικῆς τριπλῆς ἀγωγῆς. Γιὰ
κάθε 12 ἄτομα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε μὲ μία ἀπὸ
τὶς δύο ἐναλλακτικὲς στρατηγικές, γλυτώνουμε μία
αἱμορραγία καὶ γιὰ κάθε 15 μία νοσηλεία γιὰ αὐτό.
Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν 2.124 ἀσθενεῖς, ποὺ
τυχαιοποιήθηκαν σὲ μία ἀπὸ τὶς τρεῖς αὐτὲς ὁμάδες. Ἡ μία ἔλαβε τὴ στρατηγικὴ ἀπὸ τὴ WOEST,
ποὺ δοκίμασε βαρφαρίνη μὲ κλοπιδογρέλη χωρὶς
ἀσπιρίνη καὶ εἶχε καλὰ ἀποτελέσματα καὶ ἡ ἄλλη
ἀπὸ τὴν ATLAS, ὅπου σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΟΣΣ χρησιμοποιήθηκε πολὺ χαμηλὴ δόση ριβαροξαμπάνης
μὲ διπλὴ ἀντιαιμοπεταλιακὴ ἀγωγή.
Κύριο τελικὸ σημεῖο τῆς μελέτης ἦταν ἡ μείζονα ἢ ἐλάσσονα αἱμορραγία κατὰ ΤΙΜΙ. Δευτερεύων ὁ καρδιαγγειακὸς θάνατος, τὸ ΟΕΜ, καί
τὸ ΑΕΕ.
Ἡ πλειοψηφία τῶν γιατρῶν προτίμησε νὰ
διατηρήσει τοὺς ἀσθενεῖς γιὰ 12 μῆνες στὴ θεραπεία αὐτή, μὲ τὸ 95% νὰ ἐπιλέγουν κλοπιδογρέλη
(μποροῦσαν νὰ βάλουν καὶ τικαγκρελόρη ἢ πρασουγρέλη, ἄν ἐπιθυμοῦσαν).
Μεγάλο θέμα συζήτησης εἶναι ἄν ἡ μελέτη
αὐτὴ θὰ ὁδηγήσει σὲ ἀλλαγὴ τῆς κλινικῆς πρακτικῆς. Ἦταν μία ἐξαιρετικὰ δύσκολη ἀπὸ τεχνικῆς
πλευρᾶς μελέτη, ἡ πρώτη στὸ εἶδος της χρησιμοποιώντας DOAC, χωρὶς νὰ εἶναι σχεδιασμένη γιὰ
νὰ δείξει μὴ κατωτερότητα ὡς πρὸς τὴν ἀποτελεσματικότητα καὶ ἡ δόση τῶν 15 mg δὲν εἶναι δοκιμασμένη σὲ ἀσθενεῖς μὲ καλὴ νεφρικὴ λειτουργία.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ σημερινὴ τριπλῆ ἀγωγὴ ἔχει τόσο
ὑψηλὸ κίνδυνο αἱμορραγίας, ποὺ κατὰ τὴν προσωπική μου γνώμη ὁ συνδυασμὸς 15mg καὶ Ρ2Υ12
ἀναστολέα θὰ βρεῖ σύντομα τὴ θέση του στὴν καθημερινὴ κλινικὴ πράξη.

