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1. Defibrillator Implantation in Patients with
Nonischemic Systolic Heart Failure. Køber
L., Thune J.,Nielsen J. , for the DANISH Inve
stigators, NEJM 2016
Μία καινούργια μελέτη, σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρ
διακὴ ἀνεπάρκεια, ἔδειξε πὼς ἡ ἐμφύτευση ἀπι
νιδωτῆ γιὰ πρωτογενῆ πρόληψη δὲν αὐξάνει τὴ
μακροπρόθεσμη ἐπιβίωση σὲ ἀσθενεῖς μὲ μὴ ἰσχαι
μικῆς αἰτιολογίας μυοκαρδιοπάθεια, εἴτε λάβουν
θεραπεία ἐπανασυγχρονισμοῦ εἴτε ὄχι.
Δευτερογενῶς ἐπιβεβαιώθηκε, πὼς ἡ ἐμφύτευ
ση ἀπινιδωτῆ δὲν μειώνει τὸ συνολικὸ κίνδυνο
αἰφνιδίου θανάτου. Στὴ μελέτη DANISH σὲ περί
που 1.100 συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ ΚΕ <35%,
ὑπὸ βέλτιστη φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ ἀλλὰ χωρὶς
στεφανιαία νόσο, οἱ ὁποῖοι τυχαιοποιήθηκαν εἴτε
σὲ ἐμφύτευση ἀπινιδωτῆ εἴτε σὲ συνήθη κλινικὴ
ἀντιμετώπιση, δὲν μειώθηκε ἡ ὁλικὴ θνησιμότητά
τους μετὰ ἀπὸ 68 μῆνες παρακολούθησης.
Φαίνεται, ὅμως, πὼς ἡ ἡλικία εἶναι μία ἰδιαί
τερα σημαντικὴ παράμετρος γι’ αὐτό. Οἱ ἀσθε
νεῖς ποὺ ἦταν νεώτεροι τῶν 59 ἐτῶν, εἶχαν 49%
μείωση ὁλικῆς θνησιμότητας μετὰ ἀπὸ ἐμφύτευ
ση ἀπινιδωτῆ (p=0.02), γεγονὸς ποὺ σύμφωνα μὲ
τοὺς ἐρευνητὲς ὀφείλεται στὸ ὅτι οἱ ἡλικιωμένοι
ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, εἶναι πιὸ εὐά
λωτοι, μὲ πολλαπλὲς συννοσηρότητες, ἔτσι ὥστε
τὸ ὁποιοδήποτε ὄφελος ἀπὸ τὴν ἐμφύτευση ἀπινι
δωτῆ νὰ χάνεται.
Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ὁλικὴ θνησιμότητα ὁ
κίνδυνος γιὰ αἰφνίδιο θάνατο στὸ σύνολο τῶν
ἀσθενῶν μειώθηκε ἀπ’ τὸ 8,2% στὸ 4,3% (p=0.005).

Tὸ 60% τῶν ἀσθενῶν καὶ στὶς δυὸ ὁμάδες
ἔλαβαν βηματοδοτούμενη θεραπεία συγχρονι
σμοῦ (CRT).
Ἡ μελέτη αὐτή, μολονότι οὐδέτερη ὡς πρὸς
τὸ τελικὸ σημεῖο, φαίνεται νὰ μᾶς δίνει ἀρκετὲς
πληροφορίες γιὰ ἕναν πληθυσμὸ ὄχι τόσο καλὰ
μελετημένο μέχρι στιγμῆς.
Οἱ ἀσθενεῖς μὲ μὴ ἰσχαιμικῆς αἰτιολογίας
καρδιακή ἀνεπάρκεια, οἱ ὁποῖοι στὴν πλειοψη
φία τους ἔχουν λάβει θεραπεία βηματοδοτούμε
νου ἐπανασυγχρονισμοῦ καὶ λαμβάνουν βέλτιστη
φαρμακευτικὴ ἀγωγή, εἶναι χαμηλότερου κινδύ
νου ἀπ’ τοὺς ἰσχαιμικοῦ τύπου γιὰ αἰφνίδιο θά
νατο καὶ ἡ ἐμφύτευση ἤ ὄχι ἀπινιδωτῆ σὲ αὐτοὺς
θὰ πρέπει νὰ λαμβάνει σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν τὴν ἡλι
κία, τὶς συννοσηρότητες καὶ νὰ ἐξατομικεύεται
ἀναλόγως ἡ δυνητικὴ ἐμφύτευση ἀπινιδωτῆ στὸν
ἀσθενῆ.
2. CPAP for Prevention of Cardiovascular Events
in Obstructive Sleep Apnea. McEvoy RD, M
Antic A, Heeley E. et al. NEJM 2016
Ἡ τυχαιοποιημένη αὐτὴ μελέτη δὲν ἔδειξε
μείωση καρδιαγγειακῶν συμβάντων σὲ ἀσθε
νεῖς μὲ μετρίου πρὸς σοβαροῦ βαθμοῦ ἀποφρα
κτικοῦ τύπου ἄπνοια, μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ CPAP
(Continuous Positive Airway Pressure). Δὲν ὑπῆρξε
καμία διαφορὰ ὅσον ἀφορᾶ στὸ σύμπλοκο τε
λικὸ σημεῖο θανάτου ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια,
ἐμφράγματος, ΑΕΕ ἢ νοσηλείας γιὰ ἀσταθῆ στη
θάγχη σὲ ἀσθενεῖς μὲ μετρίου ἕως σοβαροῦ βαθ
μοῦ ἀποφρακτικῆς ὑπνικῆς ἄπνοιας καὶ ἐγκατε
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στημένης καρδιαγγειακῆς νόσου.
Ὑπῆρχαν ὀφέλη, ὅμως, στὰ δευτερογενῆ τε
λικὰ σημεῖα, ὅπως τὸ ροχαλητὸ καὶ ἡ ἡμερήσια
ὑπνηλία, καθὼς καὶ βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς
καὶ διάθεσης.
Τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης Sleep Apnea
Cardiovascular Endpoints (SAVE) παρουσιάστη
καν στὸ Πανευρωπαϊκὸ Καρδιολογικὸ Συνέδριο
ταυτόχρονα μὲ τὴ δημοσίευσή τους στὸ NEJM.
Γνωρίζουμε μέχρι σήμερα γιὰ τὴ συσχέτιση
μεταξὺ ἀποφρακτικῆς ὑπνικῆς ἄπνοιας καὶ τοῦ
αὐξημένου κινδύνου καρδιαγγειακοῦ συμβάντος,
εἰδικὰ ΑΕΕ. Τυχαιοποιημένες κλινικὲς μελέτες
ἔδειξαν πὼς ἡ θεραπεία μὲ CPAP μειώνει τὴ συ
στολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση καὶ βελτιώνει τὴν ἐν
δοθηλιακὴ λειτουργικότητα, καθὼς καὶ τὴν εὐαι
σθησία στὴν ἰνσουλίνη. Δὲν ὑπῆρχαν, ὅμως, μέχρι
τώρα τυχαιοποιημένες κλινικὲς μελέτες σχετικὰ
μὲ τὴν ἐπίδραση τῆς CPAP στὰ σκληρὰ τελικὰ
σημεῖα καρδιαγγειακῶν συμβάντων. Στὴ μελέτη
SAVE ἔλαβαν μέρος 2.717 ἀσθενεῖς μὲ καρδιαγ
γειακὴ νόσο καὶ μετρίου πρὸς σοβαροῦ βαθμοῦ
ἄπνοια, οἱ ὁποῖοι τυχαιοποιήθηκαν εἴτε σὲ CPAP
εἴτε σὲ συνήθη ἀγωγὴ καὶ συμβουλευτική.
Μετὰ ἀπὸ 3,7 ἔτη δὲν ὑπῆρχε σημαντικὴ δια
φορὰ στὰ συμβάντα μεταξὺ τῶν δύο ὁμάδων,
πέραν μίας βελτίωσης τῆς συμπτωματολογίας τῆς
ὑπνηλίας στὴν ὁμάδα ποὺ ἔλαβε CPAP.
Μία ἀπὸ τὶς σκέψεις τῶν ἐρευνητῶν ἦταν μία
καινούργια μελέτη στοχευμένη εἰδικὰ στὰ ΑΕΕ
καὶ τὴν ἐμφάνιση κολπικῆς μαρμαρυγῆς, δύο
νόσων ποὺ σχετίζονται ἄμεσα καὶ ἔντονα ἐπιδη
μιολογικᾶ μὲ τὴν ὑπνικὴ ἄπνοια.
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3. Prasugrel versus Ticagrelor in Patients with
Acute Myocardial Infarction Treated with
Primary Percutaneous Coronary Intervention:
Multicenter Randomized PRAGUE-18 Study.
Motovska Z., Hlinomaz O., Miklik R. , et al.
CIRCULATION 2016
Ἡ πρώτη ἄμεση σύγκριση τικαγκρελόρης
καὶ πρασουγρέλης παρουσιάστηκε στὸ φετινὸ
συνέδριο τῆς ESC. Ἡ μελέτη PRAGUE 18, συνέ
κρινε τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς πρασουγρέλης
ἔναντι τῆς τικαγκρελόρης σὲ ἀσθενεῖς μὲ STEMI,
οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν ἀγωγὴ μὲ ἀγγειοπλαστικὴ, μὲ
κύριο τελικὸ σημεῖο τὸν θάνατο, τὸ ἐπανέμφραγ
μα, τὴν ἀνάγκη ἐκ νέου ἀγγειοπλαστικῆς διάσω
σης, τὸ ΑΕΕ, τὴν αἱμορραγία ποὺ χρήζει μετάγγι
σης καὶ τὴ νοσηλεία πέραν τῶν 7 ἡμερῶν.
Ἡ μελέτη εἶχε σχεδιαστεῖ νὰ περιλάβει 2.500
ἀσθενεῖς, ἀλλὰ διακόπηκε πρόωρα στοὺς 1.230
τυχαιοποιημένους, λόγῳ ἔλλειψης διαφορᾶς ἀπο
τελεσματικότητας μεταξὺ τῶν δύο ὁμάδων. Μο
λονότι ἐκφράστηκαν διάφορες ἀντιρρήσεις γιὰ τὸ
σχεδιασμὸ τῆς μελέτης, τὸν ἀριθμὸ τῶν συμμετε
χόντων κ.τ.λ., εἶναι ἡ πρώτη ἔνδειξη πὼς τὰ δύο
φάρμακα δὲν ἀπέχουν σημαντικὰ μεταξύ τους
καὶ ἔγκειται στὸν ἐπεμβατικὸ καρδιολόγο νὰ ἐπι
λέξει ἀνάλογα μὲ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ
τοῦ ἀσθενοῦς, ποιὸ ἀπ’ τὰ δύο θὰ προτιμήσει νὰ
χρησιμοποιήσει.

